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 المقدمة 

بدأ يف اتلعليق ىلع القواعد نوىلع آهل وصحبه أمجعني،  ،الصالة والسالم ىلع رسول اهلل نبينا حممداحلمد هلل، و

من هجرة   ست وسبعني وثالثمائة وألف، املتوىف سنة  -  رمحه اهلل  -سعدي  ال  عبد الرمحن  واألصول اجلامعة للشيخ  

سنتناول هذين الكتابني ، وايض  أوسنضم معها القواعد املنظومة ، القواعد املنثورة، وسيكون الالكم ىلع  انليب

أن نقترص ىلع ما يذكره الشيخ يف قواعده، وأنا أنصح الطالب ، ولن - رمحه اهلل -عبد الرمحن السعدي  لشيخل

القاعدة اليت سترُشح، وقبل أن يأخذ خلفية عن حىت ثم يأيت ادلرس  ،حيرض من القواعد املوجودة قبل ادلرس 

واألصول اجلامعة هناك مقدمة اعتاد أصحاب القواعد الفقهية وخاصة املعارصون ىلع  ندخل يف كتاب القواعد

بهذه املقدمات، وأنا تابعتهم يف ذلك حىت يتبني أو يأخذ طالب العلم خلفية عن املراد بالقواعد والفرق   دؤوا أن يب

                                            ويلة، والفرق بني القواعد الفقهية وانلظريات الفقهية، كذلك سنأخذ قواعد الفقهية واألصالبني 

ا يستدل به املتلكم أو اذلي يتلكم يف املسائل  رشعي  وهل تعترب ديلال   ،االحتجاج بالقواعد الفقهية -إن شاء اهلل  -

سأل اهلل أن أم عن القواعد الفقهية واحلنابلة، فيه مقدمة طويلة ا سنتلكوأيض   ؟ا رشعي  الرشعية وتكون ديلال  

 .ا عن منهج الشيخ يف هذه القواعد واألصول اجلامعةأكرثها، وسأتكلم أيض    وأونأيت عليها لكها  ،  يبارك يف الوقت
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 المبحث األول 

  .تعريف القواعد الفقهية

َِٰه }اليشء، قال تعاىل  مأخوذة من أصل  ، والقاعدة  مجع قاعدة  القواعد  {ِإَوۡسَمَٰعِيُل   ۡۡلَۡيتِ ٱِمَن    لَۡقَواِعدَ ٱُم   ِۧإَوۡذ يَۡرَفُع إِبَۡر

 ، فقواعد ابليت أساسه وأصول حيطانه.

                 ويه أن القاعدة:  اا واحد  عرفوها بتعريفات كثرية، ونأخذ من هذه اتلعريفات تعريف   والقاعدة اصطالًحا:

 .يه قضية لكية

 .هو الفهم أما الفقه يف اللغة:

 .فهو العلم باألحاكم الرشعية الفرعية عن أدتلها اتلفصيلية ويف االصطالح:

صاحب   -رمحه اهلل    -بن انلجار احلنبيل  انأخذه من الكم  (  لكمة قواعد الفقهية  أي: )  ا  وتعريف هذا العلم مركب  

". ويه أمر يلك ينطبق ىلع جزئيات كثرية، تُفهم أحاكمها منها "  :( قالخمترص اتلحرير رشح الكوكب املنري  )

ن خاصة أطال يالعلماء املعارصمن بعض املؤلفني وا، وٌعرفت بغري هذا اتلعريف، وهناك تعريفات كثرية جد  

 ةكثري اتتعريفطنب العلماء يف ذكر أأما املتقدمون فلم يفعلوا مثل ما يفعل املعارص، ف وأطنب يف ذكر اتلعريف

ويرشحون هذا اتلعريف، ويعرفون األلفاظ املوجودة يف هذا  ،إىل تعريف خمتار ا لعلماء كثريين حىت ينتهو

                      ويطول الالكم ، وتطول املدة ،يأتون بتعريف ويعرفون األلفاظ املوجودة يف اتلعريف وهكذا :يعين ،اتلعريف
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ف عريف، بأن يأيت املعر  يف اتل -رمحه اهلل  -وأنا انتهجت منهج الشيخ السعدي  يضيع معها العمر، :يعين ،أشياء يف

هم يقولون البد من تعريف جامع للمعىن من يقرؤه، لك أو ألغلب لف ب حقيقة املعر  أو يقر   ،فبما يوضح املعر  

حبيث أنها تتضح أو  ؛ال يُشرتط يكيف أن نبينها بأي معىن :ف، نقولف ومانع من دخول ما ليس يف املعر  املعر  

يف كثري من مؤلفاته  -رمحه اهلل  -الشيخ عبد الرمحن السعدي  هذا هو صنيعو يتضح بعض معناها لطالب العلم،

شتغل يف حل أولم يكن قصدي يف ذلك إال أن يكون املعىن هو املقصود، ولم  "  يف مقدمته    :قال،  يف اتلفسري مثال  

لكن ال نتوسع فيه هذا جيد ، واالختالف يف اتلعريف ،واالصطالح ،تعريف اللكمة يف اللغة ". لفاظ والعقوداأل

السعدي                               فقهية أن هذا منهج الشيخ عبد الرمحن القواعد الا يف كتايب ىلع ذكرت أيض  وحبيث يتشتت الطالب، 

 ،يف لك أو يف أكرث كتبه كتاب اإلرشاد، والقواعد، والفروض، واملناظرات، ولم يكن فيها ذلك اتلعقيد-رمحه اهلل    -

  عن طالب العلم املبتدئ.والرموز الغامضة املغلقة اليت حيتاج إىل حلها العالم فضال  
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 المبحث الثاني 

 الفرق بني القواعد الفقهية والقواعد األصويلة.

 .وحال املستفيد ،وكيفية االستفادة منها، معرفة دالئل الفقه إمجاال   هو أواًل: أصول الفقه:

 القواعد الفقهية والقواعد األصويلة؟ما الفرق بني 

 :يه فروق كثري سأقترص ىلع يشء منها

فيه حكم وفيه ديلل د، األصل يف انليه الفسا :مثل ،ن القاعدة األصويلة جتمع بني ادليلل واحلكمأ: أواًل 

  .ا، بينما القاعدة الفقهية تشتمل ىلع فروع خايلة من ادليللأيض  

ز بني القواعد الفقهية والقواعد األصويلة أن القواعد الفقهية تأيت متأخرة عن ابلاروالفرق اجلوهري  :ثانًيا

الفروع الفقهية، يعين تكون هناك فروع فقهية تتكون منها قاعدة فقهية، بينما القاعدة األصويلة بالعكس، 

 وعة األحاكم اليتا القواعد الفقهية عبارة عن جممتتكون القاعدة األصويلة ثم يستخرج منها احلكم الرشيع، إذ  

 يه ثم يستخرج األحاكم توجد ثم يؤلف منها قاعدة فقهية، بينما القاعدة األصويلة توجد أوال    ،واحدة  علة  تربطها

 .منها احلكم الفقيه

 بني القواعد الفقهية واألصويلة. الفروقأبرز هذه 
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 المبحث الثالث 

 الفرق بني القاعدة الفقهية والضابط الفقيه.

                         : من أبواب متعددة بينما الضابط الفقيه جيمعها من بابها، مثلالقواعد الفقهية جتمع فروع  أن  أواًل:

الشك يستخدم يف ب  يزولويستخدم هذا الضابط يف باب املياه، أما قاعدة ايلقني ال  قلتني،  املال القليل هو أقل من  

 وهذا أبرز فرق بينهما.، وأبواب وكتب شىت من كتب الفقه ،مواقف كثرية

يف األعم واألغلب يتفق العلماء يف لك املذاهب أو أكرثها ىلع مضمونها، وأما الضابط   الفقهية  أن القاعدة  ثانًيا:

 الفقيه. ابطلك املذاهب ىلع الض يفا يتفق العلماء أحيان   :يعين، إال ما ندر الفقيه فهو خيتص بمذهب معني
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 المبحث الرابع 

 الفرق بني القاعدة الفقهية وانلظرية الفقهية.

يأتون بنظريات  :أو موضوع يشتمل ىلع مسائل فقهية، يعين ،ويه موضوعت فقهية انلظرية الفقهية:تعريف 

 ،ورشوطه ،ويأتون بكل ما يتعلق بالعقود، عقد ابليع، افيذكرون تعريف العقد لغة واصطالح  ، العقود مثال  

ثم عقد انلاكح وهكذا نظرية العقود تتناول لك ما يتعلق  ،ثم عقد الواكلة ،ثم اخليار فيه، ثم عقد اإلجارة ،وأراكنه

 ،ألفوا يف نظرية العقودوبالعقود، هذا املراد بانلظرية الفقهية، وهذا أظن أنه حبث من صنع املعارصين، ذكروا 

 .نظرية اإلثبات، نظرية املقاصد، نظرية الرضورة، نظرية العرف

 .الفرق بني القاعدة الفقهية وانلظرية الفقهية

لمسائل الفرعية ادلاخلة حتتها لا بذاتها، وهذا احلكم ينتقل ا فقهي  أن القاعدة الفقهية تعترب حكم   أواًل:

نظرية العقود هل تستفيد   :ا مثلا فقهي  كقاعدة ايلقني ال يزول بالشك خبالف انلظرية الفقهية فإنها ال حتمل حكم  

 .اا رشعي  حكم   اما تستفيد منه؟ منها حكم رشيع

 .ن انلظرية الفقهية ال بد هلا من رشوط وأراكن خبالف القاعدة الفقهية فال يلزم هلا ذلكأ ا:ثانيً 
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 المبحث الخامس 

 مصادر القواعد الفقهية.

خذت هذه القواعد الفقهية
ُ
وهو حجية القواعد  ،يرتتب عليه مبحث آخر هألن ؛اوهذا مهم جد   ؟من أين أ

أن هذا املاء األصل فيه الطهارة، تقول شككت فيه  :؟ إذا قلتارشعي   ال  الفقهية، هل تعترب القواعد الفقهية ديل
نه جنس، أقول لك األصل فيه الطهارة، والسبب يف ذلك أن ايلقني ال يزول بالشك، هل الكمك اآلن نفس اآلية أ

 اخلصم ويمتثل هلا املقدل أم ليست كذلك؟ بهاهل يه ديلل رشيع يٌلزم  ؟ونفس احلديث

كقاعدة املشقة جتلب   ،ا من الكتابا رشعي  قد يكون اسرتدادها نص    مصادر القواعد الفقهية واسرتدادها  أواًل:
ِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِِف }قوهل تعاىل اتليسري، مصدرها  ٖۚ  لد  .{ِمۡن َحَرج 

                  ؟أخذوه من أين ؟من السنة كقاعدة األمور بمقاصدها، ما أصل هذه القاعدة استمدادهاقد يكون  ثانًيا:
 .(( إنما األعمال بانليات)) من احلديث 

العلماء يرجحون احلكم سيأيت  عموم ابللوى  :قد تكون مستنبطة من نصوص رشعية متعددة مثل ثاثلًا:
هل أدلة متعددة فهو أقوى من ادليلل اخلاص  ىألن عموم ابللو ؛ب والسنةمن الكتاابللوى ىلع أدلة خاصة بعموم 

من الكتاب والسنة، فقد تكون مستنبطة من نصوص رشعية متعددة كقاعدة ايلقني ال يزول بالشك مستنبطة 
 . ديثاحل   ((إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئ ا، فأشلكل عليه))من أحاديث كثرية، منها قول انليب صىل اهلل عليه وسلم  

قد يكون اسرتداد القاعدة الفقهية من اإلمجاع، العلماء أمجعوا ىلع يشء فيستنبط منه قاعدة فقهية  رابًعا:
 هذا ديللها اإلمجاع. .االجتهاد ال يُنقض بمثله :مثل
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 المبحث السادس 

 وهو مبحث مهم.، حجية القواعد الفقهية

ا وعلل هل قاعدة فقهية هل تكون حبيث لو ذكر جمتهد أو العالم حكم   ؟هل القواعد الفقهية حجة يلزم بها

قبل أن  ؟وكذلك هل يستنبط منها أحاكم كما يستنبط من أدلة الرشع  ؟رشيع يصح االحتجاج به ديللبمثابة 

ية الزناع، هناك موطن من املواطن اتفق العلماء ىلع أن القاعدة الفقهحمل نذكر خالف املسألة، ال بد أن حنرر 

ألن الواقع أنك ال تستدل بالقاعدة وإنما بانلص ؛  حجة  احجة، اتفقوا ىلع أن القاعدة اليت مصدرها نص رشيع أنه

الرشيع، فاتفق الفقهاء ىلع أن القاعدة اليت مصدرها نص رشيع حجة، يبىق اخلالف يف القاعدة الفقهية اليت 

اختلف العلماء يف هذه املسألة عن  ؟ حيتج بهديلال    استنبطها الفقهاء من استقرائهم للفروع الفقهية، هل تكون

 :قولني

عدم جواز االستدالل بالقواعد الفقهية اليت ليس هلا أصل من كتاب وسنة، وقال به كثري من  :القول األول 

، بن دقيق العيدوا بن فرحون املاليك، وانلوري،  ا ائر، وظشباه وانلبن جنيم احلنيف صاحب كتاب األاء، ومنهم:  العلما

، كذلك احلنفية اذلين ألفوا جملة األحاكم العديلة، ذكروا أن القاعدة الفقهية -املوجود-محد بن محيد أالشيخ و

من هذه القواعد ضابط وجامع   أن الك    :، وال جيوز االستدالل بها، واستدلوا بعدة أدلة نذكر منها، قالواليست ديلال  

 من أدلة الرشع، هذا سائل كثرية، وليس من املعقول أن جُيعل ما هو ضابط وجامع ورابط ملسائل فقهية ديلال  مل

 .ديلل ويف أدلة أخرى
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بن انلجار ا :شهر من قال به من احلنابلةأوهذا القول من  ،أنه جيوز االستدالل بالقواعد الفقهية القول اثلاين:

ا السيويط يض  أدمني قال به القرايف املاليك العالم الكبري املشهور، وقال به املتقمن وكذلك  ،يف خمترص اتلحرير

، ذكر أنه جيوز االستدالل ابلاحسنيا الشيخ يعقوب ائر، ومن املعارصين العالم الكبري جد  ظشباه وانلصاحب األ

قوهلم أن بعض القواعد قد بُنيت ىلع أدلة واضحة من الكتاب والسنة  :بالقواعد الفقهية، واستدلوا بأدلة منها

                      حتاكم إيلها، واإلمجاع، كقاعدة ايلقني ال يزول بالشك، فيه تشبه األدلة وقوتها بقوة األدلة فال يمنع من اال

الفقهية تشبه األدلة وليست بأدلة فوائد تشتمل ىلع مجلة من القواعد "  :بن انلجار يف رشح كوكب املنرياقال 

لكن ثبت مضمونها بادليلل وصار يُقىض بها يف جزئياتها كأنها ديلل ىلع ذلك اجلزيئ فلما اكنت كذلك ناسب 

".                        علم أن من أدلة الفقه اليت يستدل بها أنه ال يُرفع يقني بشكاذكرها يف باب االستدالل، إذا تقرر هذا ف

                حيث  ارشعي   إذا اكنت عدات انلاس يف معامالتهم تعترب ديلال   :من األدلة القوية اليت استدلوا بها قالوا اأيض  

فإن القواعد اليت بُنيت ىلع أدلة رشعية كثرية أوىل بأن تكون أدلة للمسائل الفقهية، (  ةالعادة حمكم) ال نص 

ىلع أدلة  ا حيث ال نص فإن القواعد اليت بُنيت رشعي  ت تعترب ديلال  إذا اكنت عدات انلاس يف املعامال :يقول

ا أن القواعد الفقهية تعترب ديلال ا للمسائل الفقهية، واألقرب طبع   رشعي  رشعية كثرية أوىل بأن تكون ديلال  

 ا إذا بُنيت ىلع عموم أدلة كثرية.ا خاص  رشعي  
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 المبحث السابع 

 الفقهية.أهمية القواعد خمترص عن 

 ؛فيستطيع بها ضبط جزئيات ومعرفة مسائل الفروع  ؛أن القواعد الفقهية توفر ىلع الفقيه وقته وجهده :أوالً 

لقلة لفظها  ؛اا وأسهل استحضار  ألن مسائل الفروع كثرية ويصعب حفظها لكها، أما القاعدة فيه أيرس حفظ  

 .ا قلتها يهوأيض  

عندما يدرس القواعد الفقهية فإن مذاقه وحسه الفقيه   -أباحسني  قوب  كما قال الشيخ يع  -أن الفقيه    ثانًيا:

ا من املسائل إىل أصوهلا اليت جتمعها للعالقة اليت ا يستطيع أن يرد بهذه امللكة الفقهية كثري  ا متجدد  يكون نامي  

 بينها، 

املذهب احلنبيل لو تعمقت ودرست فيه تتبني القواعد،  :مثل ،أنها تعطي صورة للمذهب اليت ُكتبت فيه ثاثلًا:

أصول عمة يمشون عليها، فتعطي صورة للمذهب اليت ُكتبت فيه، حبيث إن املتمرس فيها وبفروع املذهب يوجد 

 عنده تصور للمذهب يستطيع به أن يدون مسائله ويدرك مراميه إىل غريها من الفوائد الكثرية.
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 المبحث الثامن 

 لقواعد الفقهية.أقسام ا

 تنقسم القواعد الفقهية إىل قسمني: 

وتم االتفاق عليها  ،ويه القواعد اليت لم ترد بصيغة االستفهام  ،قواعد معتربة يف لك املذاهب :القسم األول

اتليسري، املشقة جتلب  :  امقاصدها، ثاني  ؛ أوال : األمور بويه القواعد اخلمس الكربى  ،بني علماء املذاهب املختلفة

هذه القواعد الفقهية الكربى أغلب أهل  .ايلقني ال يزول بالشك :االرضر يُزال، خامس   :اا العادة حمكمة، رابع  ثال  

 .االقواعد يتلكمون عليها، واملسألة تتفرع عنها أيض  

ا، وهذه يُكرث ويه القواعد الواردة بصيغة االستفهام، مما يويح باخلالف فيه  ،قواعد خمتلف فيها  :القسم اثلاين

هل العربة باحلال أو  ؟انلادر هل يُلحق جبنسه أم بنفسه :يف كتابه القواعد، مثل -رمحه اهلل  -بن رجب امنها 

 نه خمتلف فيها.أعلم اقاعدة بصيغة االستفهام فالوجدت إذا هل العربة بصيغ العقود أو معانيها؟ هذه  باملئال؟
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 المبحث التاسع 

 املؤلفات يف القواعد الفقهية حبسب عناوين تلك الكتب.تقسيم 

                                 ائر، يقولون أن أول من ألف بهذا االسم هو العالم املعروف ظن هل باألشباه وانلول ن  منها ما ُيعل  أواًل: 

يقولون أنه أول من سىم كتابه  ه، 717 املتوىف سنةبن املرحل، وهو علم شافيع ابن الوكيل أو اصدر ادلين ابن 

 مشتمل ىلعوفروق فقهية، وألغاز فقهية وغري ذلك،  ،ائر مشتمل ىلع قواعد فقهيةظانلوشباه األائر، ظانلوشباه األب

بن السبيك فاخترص هذا الكتاب ابن املرحل ألف هذا الكتاب، فأىت  اا، وهذا لألسف ال يوجد، يعين  أشياء كثرية جد  

األشباه يف  ألف  ه، و  911املتوىف سنة  ائر، ثم أىت بعده السيويط الشافيع  ظاألشباه وانليف  بن امللقن فألف  اثم أىت بعده  

يف املذهب احلنبيل،  توجد عندنا الائر، ويه كتب كبرية مليئة بالفروع واتلقسيمات الفقهية اليت لألسف ظوانل

 .ائر سيأيت يف احلنابلة والقواعد الفقهيةظحلنابلة نُسب إيله األشباه وانلهناك علم من ا

ائر، ومن أشهر من ظالفروق يه جزء من األشباه وانلأن احلقيقة والفروق، ب هن بكتابول ن  منهم من ُيعل  ثانًيا:

، ويه يلالزريراين احلنب واخترص كتابه -رمحه اهلل  -ا السامري أيض  و ،كتب الفروق العالم املاليك املعروف القرايف

 .من آيات اهلل ةلقرايف، فروق القرايف هذه آيلفروق ال يف احلقيقة ال توازي وال تقابل

صاحب                             يس املاليك، والعاليئ الشايف يوالونرش، بن رجبا :ن لكتابه بالقواعد مثلول ن  منهم من ُيعل  ثاثلًا:

 اهلل. موكذلك الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه(،  ب يف قواعد املذهباملجموع املذه  ) 
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 المبحث العاشر 

 احلنابلة والقواعد الفقهية.

 .ا يف القواعد الفقهيةا وتصنيف  أقل املذاهب تأيلف   -رمحهم اهلل  -احلنابلة 

، ُودل يف طوفة يف العراق، ثم  ـه 657أقدم من وقفت يف تأيلفه هو اإلمام جنم ادلين الطويف املولود سنة  أواًل:

لكن ال  (؛ ائرظاألشباه وانلواظر أو انل) هل كتاب  ـه،  716 سنةارحتل إىل بغداد ثم إىل دمشق، وتويف يف فلسطني 

األشباه   أحيان ا تكون تقاسيم يف القرآن الكريم،احلقيقة    ؟!ندري هل هو يف القواعد الفقهية أو يف القرآن الكريم

، (القواعد الصغرى )، وهل كتاب اسمه  (القواعد الكربى )ا اسمه  ندري، هل كتاب أيض    ؛ الائر يف القرآن الكريمظوانل

عند من هل اهتمام يف حبثت عنها حىت  -ائر ظالقواعد الكربى والقواعد الصغرى واألشباه وانل -لك هذه و

 فلم جند هلا أي أثر ،  ملخطوطاتا

ليس  :ويف احلقيقة يعينانلورانية (، القواعد ) هل كتاب اسمه  - رمحه اهلل - يأيت بعده شيخ اإلسالم  ثانًيا:

أغلب ما فيه  :احلنابلة، يعين أي:، رجح فيه مذهب أهل احلديث، - رمحه اهلل -وإنما يه حبوث للشيخ  ،بقواعد

ويف احلقيقة أنه  ،ويتوسع يف الرد عليهم، ويصنفونه بأنه من كتب القواعد الفقهية ،ويرد عليهم، ترجيح احلنابلة

 .ليس من كتب القواعد الفقهية

لفت يف القواعد الفقهية  ثاثلًا:
ُ
اجلبل رشف ادلين  البن قايض كتاب ) القواعد الفقهية (من الكتب اليت أ

 ،تكتاب مشت   ،صفحة مخسمائةهو  ،لكن أنصحكم أال تقرؤه ؛دار انلوادر تمطبوع ه، من  771املتوىف سنة 
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خد منه فوائد يف أت أن  صفحة ممكن    من مخسمائةا، يعين كتاب  وال تستطيع أن تأخذ منه فائدة، فوائده قليلة جد  

 .فاهلل أعلم ؟!ه اهلل رمح  دري من الطابع أم من املؤلفأ البطة وفيه خل ،صفحة واحدة فقط، وكتاب ناقص

نفيس يف ضخم وهو كتاب   ـه، 795املتوىف سنة  -رمحه اهلل  –احلنبيل  بن رجبالفقهية ( القواعد ) ال رابًعا:

بن رجب عبقري هل اختيارات عند أهل احلديث، وهل اختيارات عند أهل القواعد، حىت يف قواعده ، وااحلقيقة

وهل أشياء معينة جديدة يف ، تقدمه فيها، فهو هل أشياء معينة يف مصطلح احلديثمزي بأشياء ما وقفت ىلع من تل 

ثم ذكر إحدى  ،بقاعدتني يف كتاب الطهارة أقاعدة، ابتد مائة وستنيالكتاب يف إلقاء القواعد الفقهية، ذكر 

ت، وكذلك يف األحوال واتلربع   ،الصالة وما بعدها، وابلقية ذكرها يف املعامالت  :وعرشين قاعدة يف العبادات يعين

عل القواعد احلقيقة هل ف  و ،بإحدى وعرشين فائدة كتابهوالعدد فقط، ثم ختم  ،والطالق ،اكنلاكح :الشخصية

ا قواعد بصيغ صعبة وأحيان  ، اوإنما يه تقاسيم أحيان   ،يف الكثري من قواعده ليس بقواعد؟ هو بن رجب قواعدال

      إىل ايلوم  -رمحه اهلل  –من وفاته أن يست قواعد، ويدل ىلع صعوبته هذه لف ا، وقواعد تأيت يف مخسة أسطرجد  

، يقول الشيخ املشيقح، والشيخ خادل -رمحها اهلل  –غديان بن اوالشيخ ابن عثيمني، رشح القواعد إال الشيخ ي لم

ألن فيه   ؛الفقه مزنلةوهو كتاب عظيم لكنه حيتاج إىل شخص قد بلغ من  ،  كتاب عظيم يف قواعده)    ابن عثيمني:

يصعب عليك أن تربط القاعدة بالفروع املذكورة حتتها، القاعدة  :يعين، افيه قواعد صعبة جد  : أقول(، و صعوبة

                                ، والربط بعيدحتتاج إىل حل حتليل ألفاظ، وإذا حللنا األلفاظ حتتاج إىل ربطها باملسائل اليت حتتها 

                                 كتاب القواعد الفقهية البن رجب ؟ملاذا لم يرشح ، وانفهم الرابط، وهذا من الغرائب أيض  ال  اأحيان  و

أما صفحة،  يف مخسمائةدار الكتب والعلوم يف  وطبعاثم رُشح انلظم،  ،لسيويط نُظمل ( األشباه وانلظائركتاب ) 
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 هنالك أعمال لالطهارة إىل اإلقرار، وهمن رداوي فهرس املسائل الفقهية امل فقط -رمحه اهلل  -بن رجب اقواعد 

لم يتطرق وا ىلع القواعد  ديان هل تعليق مجيل جد  غبن  اا منه، وكذلك الشيخ  رشح كثري  ابن عثيمني  الشيخ  ؟  عليه

طالب ل  هالكن  ؛-رمحه اهلل  –  واضحة بالنسبة هل ، ويهتقرأ بقية األمثال    :يذكر مثال واحد، ثم يقول ، وإنماألمثلةل

حتفة أهل الطلب يف جتريد أصول وقواعد ) وهو  ثم أىت بعد القواعد املخترص هل ،واضحةبليست اغمضة العلم 

بن عقيل ااملشايخ عن الشيخ  يل عن أحدذكر لكن ، وهذا املشهور عندنا املنسوب للشيخ السعدي( بن رجب ا

جتريد اليشء هو أن يأيت فقط بقواعد من دون أمثلة، وحتفة أهل الطلب جرد القواعد، . هلم يؤلف هل وأنه ليس 

اويرتك األمثلة، ، خيترص القاعدة فقط :يعين ، أىت بالقواعد وأىت يف بعضها بأمثلة بسيطةفعال                                   وأيض 

 .ُطبع ووزع  ااخترص هذا الكتاب يف كتاب لطيف جد  ابن عثيمني  الشيخ

ذكر فقد  ،   ـه  886املتوىف سنة    –  رمحه اهلل  -لشيخ املرداوي  ا  كتب يف القواعد الفقهية إمام املذهبممن    خامًسا:

أدري  وال ( ، خمترص اتلحرير) اذلي هو أصل  وتهذيب علم األصول ( حترير املنقول) القواعد الفقهية يف كتابه 

ختتلف   -اهلل    مرمحه  -القواعد  الفقهية عند احلنابلة  وصيغة    ؟!  القواعد الفقهية  -رمحه اهلل    –   هما السبب يف ذكر

( والرضر يُزال )  هذا ايلقني ال يزول بالشك،( ال يُرفع يقني بشك )  : فائدة - رمحه اهلل -قال  .عن بقية املذاهب

  ويه أن الرضر ال يزول بالرضر،  ،عدة فرعيةهذا يدخل حتت قا( وال يُزال به ) هذا يدخل حتت قاعدة ال رضر، 

هذا وافقوا فيه مجهور أهل القواعد،  ( واملشقة جتلب اتليسري) ورات تبيح املحظورات، رضال( ويبيح املحظور ) 

جعل املعدوم ة، )ويعين العادة حمكم ( وحتكيم العادة ،عالها بأدنهاأودفع ، ودرء املفاسد أوىل من جلب املصالح) 

رشح  الشيخ املرداويو، ( خمترص اتلحرير) يف كتابه  -رمحه اهلل  -بن انلجار اوتابعه عليه (،  ااكملوجود احتياط  
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وهو كتاب نفيس يف أصول الفقه احلنبيل ( رشح اتلحرير ) اتلحبري ا يف كتابه الكبري ا جيد  هذه القواعد رشح  

وأمثلة مهمة ينبيغ ىلع طالب العلم أال يهملها ويعود إيلها، وأىت بأدلة ، اجد   مجيال   ارشح فيه هذه القواعد رشح  

 (. رشح كوكب املنري) ا رشحها يف كتابه ، وأيض  ( خمترص اتلحرير) انلجار يف كتابه ابن  هتابع

والضوابط  القواعد اللكية) هل كتاب  ه، 909املتوىف سنة   –رمحه اهلل  –بن عبد اهلادي ايأيت بعد ذلك  سادًسا:

تقاسيم لألبواب الفقهية من الطهارة  وإنماليست قواعد يه  –ملن قرأه ودرسه  -احلقيقة  يفلكن  الفقهية (،

مغين ذوي األفهام )قواعد فقهية يف آخر كتابه  من القاعدة   ما يقرب من ستنيبن عبد اهلادي اذكر  و  ،واملعامالت

". وذكر بعض  قواعد يرتتب عليها مسائل جزئية يف مجيع الفقه  فصل يف: "  قالو،  (  عن الكتب الكثرية يف األحاكم 

اليت  بعض القواعد الفقهية؟! و هل هذه قاعدةف اجلن ملكفون، :مثل ولألسف أدخل مسائلالقواعد الفقهية، 

زينة العرائس من الطرف وانلفائس يف ختريج )  بن عبد اهلادي كتاب  الشيخ  ولضابط،  ذكرها يه مسألة وليست ب

، فقد االشافعية تمام  فيه قدل ؛ ولكنه أبدع فيه وقد ،وهو عبارة عن ختريج(  الفقهية ىلع القواعد انلحوية الفروع 

جيد هلا وجود يف املذهب احلنبيل، فيأخذها ال بعض املسائل وخيرج عليها مسائل فقهية، ثم أىت بالقواعد انلحوية 

قد ألنه  ؛املهم أنه ذكر مسائل ليست موجودة دلى احلنابلة، واحلنابلةوحياول أن خيرج ىلع مذهب ، من الشافعية

 .فيها الشافعية تابع

                             وهل كتاب مشهور وهو  ـه،  1363املتوىف سنة  –رمحه اهلل  –سليمان بن عطية املزيين أىت الشيخ  سابًعا:

سلس وسهل  هنظم، وام ليف بيت، والشيخ معروف بأنه نظ  أيف نظم الزاد (  روضة املرتاد يف نظم مهمات الزاد) 
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وبعض هذه القواعد ، ابيت  أربعني ذكر فيها ، وذكر منظومة القواعد الفقهية ويف آخرهمطبوع، والكتاب ومفهوم، 

  .ضوابط يف املعامالت إن لم تكن لكها يف املعامالت: أغبلها ليست قواعد وإنما يه ضوابط، يعين

ابن انلجار إىل املزيين اذلي أحيا شيئ ا من ابن عبداهلادي ومن خف اتلصنيف يف القواعد الفقهية من  ثامًنا:

منظومة )  وكتب كتابني     ـه،  1376واملتوىف سنة    –رمحه اهلل    -تلك القواعد، إىل أن جاء الشيخ عبدالرمحن السعدي  

                        جمموع قواعده روق واتلقاسيم ابلديعة انلافعة ( ووالف األصول اجلامعة ) القواعد و، و( القواعد الفقهية

 .-إن شاء اهلل  - وسيأيت احلديث عنها، قاعدة اثنني وستني لكها

،  ـه 1421املتوىف سنة  – رمحة اهلل - عثيمنيللشيخ العالمة حممد بن ( منظومة أصول الفقه وقواعده )  تاسعا :

طالب العلم حيتاج إىل هذه و تبع شيخه يف ذكر قواعد فقهية وقواعد أصويلة،وقد يات، أب مائة وثالثةذكر فيها 

 ،الشيخ السعديأعمال ن إ :قول. أالقواعد الفقهية واألصويلة حىت يستطيع أن خيرج ويفهم املسائل الفروعية

املذهب فهذه إال حماوالت يف الكتابة واتلنصيف يف القواعد الفقهية، وإال ما  املزيينوقبله والشيخ ابن عثيمني، 

وليست  ،بن السعدي ذكر قواعد ليست فقهيةاألن الشيخ ملاذا؟ القواعد الفقهية، يف تصنيف حباجة للال يزال 

ا الا أدخل قواعد أصويلة وأيض  ، مسائل قواعد عمة هابعضوأصويلة،  قواعده  بن رجب ذكر يففابن رجب، تبع 

 ؛عباقرةمن الاهلل  مارمحه ابن عثيمنيسعدي والشيخ البن والشيخ ابني القواعد كلك،  يمزي ولم ،قواعد أصويلة

 ويلتهم مشوا ىلع املذهب.  ،اندهم حماوالت؛ لكنهم صنفوا ىلع ما يروه راجح  فع
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رشوح رشح                                 ثم توقف اتلصنيف يف القواعد الفقهية، وال يوجد عندنا إال الرشوح، ومن أمثل ال

الشيخ خادل الشيقح فقد رشح للشيخ ابن السعدي منظومته، ورشح منظومة الشيخ ابن عثيمني، ولو قابلنا أعمال 

 تصنيفوتوازي وال تقرتب من فعل الشافعية،  الشافعية واحلنابلة، فاحلنابلة ما عندهم إال قليل ال تقابل وال

األشباه يف  ونيتلكم أنهميتصور فال ائر يف القواعد الفقهية يدل ىلع أن املذهب ناضج، ظألشباه وانلل الشافعية

                متأخرة، قواعد إال نضج، القواعد الفقهية عندنا ما جاءت قد املذهب  ـه إال و 917القرن الامن وانلظائر يف 

 صال  أليست لكها قواعد  :يعين، يف قواعد املذهب مهمة لكن ليستيه ا، ال يعول عليها كثري   بن رجبا

وبذلوه من جهد كبري  ،ما فعلوهوفيها فوائد ليست قواعد للمذهب احلنبيل، و ،وتقسيمات ،وضوابط ،استفهامات

 ا.جزاهم اهلل خري  ، ورمحهم اهلل؛ خري
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 المبحث األخير 

 .-رمحه اهلل  –تعريف خمترص بقواعد الشيخ عبدالرمحن السعدي 

 .ما يبىن عليه غريه وهو مجع أصل،  يف اللغة:واألصول  ،قواعد تقدم تعريفهاال

 .القاعدة املستمرة: وهل إطالقات من أشهرها ،هو ما هل فرع  وأما يف االصطالح:

م فإن معرفة جوامع األحاكم وفوارقها من أه: "  بمقدمة لطيفة قال فيها قواعده –رمحه اهلل  -ابتدأ الشيخ 

هلذا مجعت   ؛اوأعظمها نفع  ،    -  أنه هضم مذهبهىلع  دل  وت ا  عظيمة جد  هذه  لشيخ  احماوالت    -  العلوم وأكرثها فائدة

قسمتها و  ،وعللها ،الفرتاق حكمها  ؛ومما تفرتق فيها األحاكم   ،صوهلاأ و، حاكم يف رساليت هذه ما تيرس من جوامع األ

  :قسمني

واألصول اجلامعة   ةيف ذكر ما جتتمع فيه األحاكم واألصول والقواعد، وانتقيت من القواعد املهم  :القسم األول

... ومثلت هلا من األمثلة اليت تنبين عليها ما تيرس  ،ا يوضح معناهاقاعدة، ورشحت لك واحدة منها رشح   ستني

 " إىل آخر الكمه 

 ملنثورة تبني أنها حتتوي ىلع ما ييل :ومن خالل تعلييق ومجيع بني قواعد الشيخ املنظومة وا 

بن رجب، وألفاظ اوهذه موجودة يف قواعد   ،فسادالكقاعدة انليه يقتيض  ،  اصويلة قليلة جد  األقواعد  ال  أواًل:

                      ا م  ا أو عدبن رجب تكلم عن ختصيص العموم وغري ذلك، واحلكم يدور مع علته وجود  اكذلك ، العموم 
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صويلة، والوجوب يتعلق باالستطاعة، وكذلك القاعدة السابعة، وذكرت أن السبب يف ذكر املؤلف هلا أهذه قاعدة 

صويلة، فإن املؤلف أدرج حتتها األقواعد بهذه الاذلي فعله  ابأنه يريد وضع أصول جامعة ألحاكم كثرية، وهذ

:                         تقدم قوهل ، وذللكألهميتها ا هلا وتطبيق  اج إيلها املجتهد والعالم عمال  ا من املسائل الفروعية اليت حيتكثري  

 ". لقواعد املهمةا انتقيت منو" 

تمثل يف بقية القواعد عدا ما تقدم، وقد أىت ىلع مجيع القواعد اللكية ، وهذا محتتوي ىلع قواعد فقهية ثانًيا:

وايلقني ال يزول بالشك، وال رضر وال رضار، واألمور ، الكربى، ويه املشقة جتلب اتليسري، والعادة حمكمة 

 ألن ؛ولكنه أىت بقاعدة فرعية تندرج حتت القاعدة األمور بمقاصدهاا، األخرية لم يرصح بههذه بمقاصدها، و

 .اهناك قواعد كربى تندرج حتتها قواعد أيض  

وقواعد ، من قواعد الشيخ السعدي إن لم تكن أكرثها مأخوذة من قواعد شيخ اإلسالم  ا أقول أن كثري  : ثاثلًا

، فمن فوائد أصال  بن رجب اأنه ذكر قواعد لم يذكرها  -هذا من العجائب  -، وفيها - اهلل مرمحه -بن رجب ا

                                  بن رجب ادراسة هذه القواعد واألصول السعدية أنها تعترب مقدمة دلراسة قواعد شيخ اإلسالم، وقواعد 

 .، والكهما مهم ومفيد جدا لطالب العلم احلنبيل- اهلل مرمحه -

 عنوأما املنظومة فإنها انفردت  مه وزيادة،شملت القواعد املذكورة يف نظ ة الستونالقواعد املنثور رابًعا:

وسنعلق عليها، والشيخ كما ، يف آخر الكتاب وأحلقتها -إن شاء اهلل   -القواعد املنثورة بقاعدتني فقط، وسأذكرها 

 .ثم القواعد واألصول اجلامعة، ا أنه ألف املنظومة أوال  ذكرت سابق  
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،                             خرج فيها عن املذهبقد اليت  - رمحه اهلل -ياُلحظ ىلع القواعد ظهور اختيارات املؤلف  خامًسا:

  . لدليلل فيما يراه يف الكثري من قواعده، كما يه عدته يف لك كتبهاتباع   - إن شاء اهلل -وسيأيت 

، أغلب القواعد بل لكهاف، املذهبمستخرج من  اهلأن جُ  -رمحه اهلل  -يالحظ ىلع قواعد الشيخ  سادًسا:

لم تكن يف مذهب احلنبيل لكن لكها من مذهب احلنابلة، وكذلك يوجد ذلك يف قواعد   قاعدتنيقاعدة أو    :يعين

  .وهذا يبني أهمية أن يتفقه طالب العلم ابتداء ىلع مذهب معني،  -رمحه اهلل  –ابن عثيمني الشيخ 

-رمحه اهلل تعاىل–يرس من املسائل، وسأذكر الشاهد من املنظومة اليت نظمها املؤلف  وسأتناول لك قاعدة بما يت

: إذا ذكرُت القاعدة األوىل أوالانية سأذكر الشاهد من القواعد السعدية اليت نظمها املؤلف  رمحه اهلل  –، فمثال 

 .-تعاىل 

 وىلع آهل وصحبه وسلم. ،وصىل اهلل ىلع نبينا حممدأعلم، واهلل تعاىل 
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 األولى القاعدة 

الرشع ال يأمر إال بما مصلحته خالصة أو راجحة، وال ينىه ):   قال الشيخ عبدالرمحن السعدي
 (.إال عما مفسدته خالصة أو راجحة

 وهذه القاعدة عرب  عنها يف انلظم بقوهل:

ـال ح   صل ل ال مل ٌّ ىلعل ب ين  يُن مل بلائ ح    ادل  ر ء  ل ل قل ادل  ا ول ـل ب ه
ل   يف  جل

وعرب  عنها شيخ اإلسالم بقوهل: " الرشيعة مبنية ىلع حتسني املصالح وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها 

 حبسب اإلماكن ". 

 فاملعىن اإلمجايل هلذه القاعدة: 

 ال خيلو أمره مما ييل:ر أواًل: أّن الرشع املطهّ 

ا، ما اذلي من أوامر اهلل  1 وال خيالطه مفسدة  –عز وجل  –( ما مصلحته خالصة ال خيالطها أدىن مفسدة أبد 

ا؟ اتلوحيد: وهو إفراد اهلل  بالعبادة، وهذا ال خيالطه أي أدىن مفسدة، وكذلك اإليمان، وكذلك  -عز وجل-أبد 

 الصدق.

ر الشارع يكون ما فيه مصلحة، وكذلك ما فيه مفسدة؛ ولكن مصلحته أكرث، وأم  –عز وجل    –( أمر اهلل    2

وأبرز، مثاهل: اجلهاد يف سبيل اهلل؛ فاجلهاد يف سبيل ما املفسدة اليت فيه؟ أن اإلنسان ستذهب روحه ويقتل، ولكن 



عة                
 
اف اسي م الب دي عة الب 

ق 
 
ت روق وال

 
امعة والف واعد واألصول الج 

 
رح الق     ش 

{ 23  } 

ا؛ منها: إعالء لكمة اهلل  يعة، وغري ذلك.                  ، وتطبيق الرش–عز وجل  –ما املصالح اليت فيه؟ مصالح كثرية جد 

 هذا املعىن األول هلذه القاعدة.

 ثانًيا: نيه الشارع ال خيلو مما ييل:

ا، ومن أبرز أمثلة ىلع ذلك: الرشك، والكفر، فمفاسد الرشك،  1 ( ما مفسدته خالصة ال خيالطها مصلحة أبد 

 ومفاسد الكفر يه خايلة من املصالح وليس فيهما أي مصلحة.

فيه مصلحة ومفسدة، ولكن مفسدته أكرث من مصلحته، ومن أمثلة ذلك: اخلمر، قال تعاىل:                           ( ما 2

ۡكََبُ ِمن نَّۡفعِِهَماۗ  لَۡميِۡسِر ٱ وَ  ۡۡلَۡمرِ ٱَعِن  لُونََك   َ يَۡس  }
َ
، وكذلك امليرس، {قُۡل فِيِهَمآ إِثٞۡم َكبرِيٞ َوَمَنَِٰفُع لِلنَّاِس ِإَوۡثُمُهَمآ أ

 وحلم امليتة، وحنو ذلك.

هذا انلوع من نوايه الشارع ما فيه مصلحة ومفسدة، ولكن مفسدته أكرث من مصلحته، هذا إذا اكنت 

ي ا عنه، ومثال ذلك: امليرس، ما حكم امليرس؟ حمرم؛ أعين: املسابقة ىلع منفعته أكرث من مرضته فال يكون منه

عوض، حكمها: األصل فيها اتلحريم إال إذا اكنت يف األمور الالثة اليت فيها تدريب ىلع اجلهاد، ويه: مسابقة 

 باخليل، واإلبل، والسهام، هذه األمور الالثة إذا حصل فيها العوض فإنها تكون مباحة. 

َ ٱإِنَّ }قوهل تعاىل:  –رمحه اهلل  –أدلة هذه القاعدة اليت ذكرها املؤلف من  ِ  ّللَّ ُمُر ب
ۡ
ِإَويَتآيِٕ  ۡۡلِۡحَسَٰنِ ٱ وَ  لَۡعۡدلِ ٱيَأ

ٖۚ ٱ وَ  لُۡمنَكرِ ٱ وَ  ۡلَفۡحَشآءِ ٱَويَۡنََهَٰ َعِن } وهذا يدل ىلع حتصيل املنافع {لُۡقۡرَبَٰ ٱذِي  ُرونَ  ۡۡلَۡغِ                .{يَِعُظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ
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ا قوهل تعاىل:  ِ }هذا يدل ىلع درء املفاسد، وأيض  ِ ب َمَر َربد
َ
ِ َمۡسِجد  وَ  ۡلِقۡسِطر ٱقُۡل أ

ْ وُُجوَهُكۡم ِعنَد ُكد قِيُموا
َ
 ۡدُعوهُ ٱ َوأ

ِيَن  ٱُُمۡلِِصنَي ََلُ  ُكۡم َتُعوُدونَ  لد
َ
. هذه اآلية مجعت أصول املأمورات، واحنرص يف هذه اآلية أصول {َكَما بََدأ

َ }  " ، وقوهل تعاىل:  حسنهااملأمورات، ويقول الشيخ السعدي: " ونبهت ىلع  ِ َم َربد َِٰحَش ٱقُۡل إِنََّما َحرَّ َما َظَهَر ِمۡنَها   لَۡفَو

ۡثمَ ٱ َوَما َبَطَن وَ  ِ  ۡۡلَقدِ ٱبَِغرۡيِ  ۡۡلَۡغَ ٱوَ  ۡۡلِ ن تُۡۡشُِكواْ ب
َ
ِ ٱَوأ ِۡل بِهِ  ّللَّ ن َتُقولُواْ لََعَ  ۦَما لَۡم يَُند

َ
ِ ٱُسۡلَطَٰٗنا َوأ  .{َما ََل َتۡعلَُمونَ  ّللَّ

 هذه اآلية مجعت أصول املنهيات، ونبهت ىلع قبحها.

ا من األدلة   ا    ))قال: قال انليب :    هلذه القاعدة حديث جابر  وأيض  رلُجٍل بلىنل دار  ، كل ثلُل األن ب ياء  ثليل  ومل للها فمل ك مل
ل
أ

ا  نلهل سل ح 
ل
بُونل ولأ ُخلُونلها ويلتلعلج  عللل انل اُس يلد   نلٍة، فلجل

عل بلل و ض  ب نلة   ،إال  مل
ُع الل  و ض  لو ال مل : ل                        :  قالل رلسوُل اهلل  ، ويقولونل

 فل  ))
ل
ب نلة   ت ل كل ا نل أ

:                    . أعين: لوال هذه ادلار مجيلة إال هذا اذلي ييسء إيلها أن هذه اللبنة ناقصة، فيقول (( الل 

أىت جبميع املصالح، واألخالق احلسنة اليت جاء بها الرسل  إشارة إىل أنه  ، فيف هذا احلديث((فأنا تلك اللبنة  ))

ق   ))، وأنه كم ل هذا انلقص كما جاء يف احلديث قبله عليهم السالم 
الل خ 

ل
مل األ ر 

اكل م  مل تلم 
ُ
ث ُت أل  ا بُع   .(( إ ن م 

ا مما يدل ىلع هذه القاعدة اإلمجاع أمجع العلماء ىلع هذه القاعدة ذكره غري واحد من أهل العلم، قال  وأيض 

،   -رمحه اهلل    –الشيخ عبدالرمحن السعدي   يف القواعد واألصول اجلامعة: " هذا األصل شامل جلميع الرشيعة؛ أصوال 

،  حقوق اهلل تعاىل، أو حقوق عباده " ، وقال أ ا: وفروع  " مجيع ما فصله العلماء من مصالح املأمورات، ومضار يض 

 ".   املنهيات، داخل يف هذا األصل
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أيضا  من املسائل اليت تتعلق بهذه القاعدة أن املصالح واملفاسد تتفاوت فاملصالح بعضها أفضل من بعض، 

ا من بعض، ويدل ىلع أن بعض املصالح أفضل من بع قال:   ض مارواه أبو هريرة  وكذلك املفاسد بعضها أشد إثم 

ا ُسئ لل انليبُّ  )) : ُثم  مل بيل  اَّلل   قيلل اٌد يف سل هل : ج  اذلا؟ قالل : ُثم  مل اٌن باَّلل   ورلسوهل   قيلل : إيمل ُل؟ قالل ال  أف ضل مل ذلا؟ أيُّ األع 

ُورٌ  رب  جٌّ مل : حل ل ُت انليب   ))قال:  ، وأما ادليلل ىلع أن املفاسد تتفاوت حديث ابن مسعود (( قالل
ل
أ ن ب   سل : أيُّ اذل 

  : ؟ قالل يٌم، قُلُت: ُثم  أيُّ . قُلُت: إن  ذلكل للعلظ  كل للقل ا وهو خل : أن  جتل عللل َّلل    ن د  ؟ قالل ن دل اَّلل   ُم ع  ظل اُف أع  كل ختل ل تُلل ودلل ن  تلق 
ل
وأ

ل يللةل جار كل أن   ل حل : أن  تُزاين  ؟ قالل . قُلُت: ُثم  أيُّ مل معكل عل  . رواه ابلخاري.(( يلط 

 هذا أهم ما يتعلق بهذه القاعدة.
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 الثانية  القاعدة 

 (.الوسائل هلا أحاكم املقاصد):   قال الشيخ عبدالرمحن السعدي

 وهذه القاعدة عرب  عنها يف انلظم بقوهل:

د   ـاص  قل ل مل ُمـور  اكل
 
أ ُل ال مل ائـ  ائ د   ولسل ول م  ل لز  ُك  ا احل  ذل ُكم  ب هل  ولاح 

 معاين لكمات هذه القاعدة . •

 مجع وسيلة، ويه اذلريعة املوصلة لليشء املطلوب. الوسائل:

 مجع مقصد، وهو ما يقصده ملكف بيشء مأمور به أو منيه عنه. املقاصد:أما و

 ا زاد ىلع الوسيلة لألمر املأمور به، أو املنيه عنه، وسيأيت مثاهل إن شاء اهلل.هو م واملراد بالزوائد:

 املعىن اإلمجايل هلذه القاعدة: •

أن حكم الوسيلة املأدية إىل فعل يشء مقصود حكم ذلك اليشء املقصود، ما حكم هذه الوسيلة؟ ما حكم 

ا فالوسيلة إيله حمرمة، وإن اكن املقصد هذه الوسائل؟ خيتلف باختالق حكم املقصد، فإن اكن املقصد حرام  

ا فالوسيلة إيله مكروهه، فعندنا ثالثة أشياء: مقصد،                  ا فالوسيلة إيله مباحة، وإن اكن املقصد مكروه  مباح 

م اذلي ذكره يف نظمه؛ مثال املتمم أو الزوائد املتممة لعبادة أو الزائدة ىلع العبادة:                              ووسيلة إيله، واملتم 
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اذلهاب للمسجد ألداء الصالة، ما املقصد اآلن؟ أداء الصالة، ما الوسيلة؟ امليش إىل الصالة، هل يثاب ىلع فعل 

ا،  الصالة؟ نقول: نعم، هل يثاب ىلع امليش إىل فعل الصالة؟ نقول: نعم، فالزائد واملتتم هو الرجوع من الصالة أيض 

ائد واملتمم، فالزوائد الرجوع بعد العبادة إىل املاكن اذلي جاء منه زائد ومتمم للعبادة، كذلك ويثاب ىلع هذا الز

الرجوع من املعصية يعترب متمم للمعصية، ويأثم ىلع الرجوع منها، فيأثم لذلهاب للمعصية، ويأثم لفعل املعصية، 

: " وكما أن وسائل األحاكم حكمها   -ه اهلل  رمح  –ويأثم ىلع الرجوع عن املعصية ، قال الشيخ عبد الرمحن السعدي  

حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فاذلهاب إىل العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إىل املوضع اذلي ابتدأ منه 

، -رمحهما اهلل  –عبادة ". عرب ابن القيم عن هذه القاعدة؛ أي: أصل هذه القاعدة من ابن القيم، وشيخ اإلسالم 

ل بالوسيلة اليت صورتها مباحة إىل حمرم إنما نيته فقال ابن ا لقيم: " وسيلة املقصود تابعة للمقصود "، وقال: " املتوس 

 حمرم ونيته أوىل من به من ظاهر عمله ".

 َوََل نََصٞب َوََل َُمَۡمَصةٞ ِِف َسبِيِل }أدلة القاعدة كثرية، منها قوهل تعاىل 
ٞ
نَُّهۡم ََل يُِصيُبُهۡم َظَمأ

َ
َٰلَِك بِأ ِ ٱَذ                          ّللَّ

ارَ ٱَمۡوِطٗئا يَغِيُظ  ونَ   ُ يََط َوََل  َ ٱَعَمٞل َصَٰلِح   إِنَّ  ۦَوََل َيَنالُوَن ِمۡن َعُدود  نَّۡيًلا إَِلَّ ُكتَِب لَُهم بِهِ لُۡكفَّ ۡجَر  ّللَّ
َ
ََل يُِضيُع أ

. وجه ادلاللة: أن لك ما يصيب املجاهد يف سبيل اهلل يكتب هل عمل صالح؛ ألن اهلل ذكر ما يصيبه {لُۡمۡحِسننِيَ ٱ

 أثناء اذلهاب وأثناء اإلياب فهذا يعترب وسيلة ومتمم لعبادة اجلهاد، 

نل  ))قال:  ومن األدلة اليت تدل ىلع هذه القاعدة حديث أيب بن كعب  ب علدل م 
ل
للُم رلُجال  أ ع 

ل
اكنل رلُجٌل ال أ

ل   بُُه يف الظ  كل لار ا تلر  ي تل مح  ل رتل و  اش 
ل و  قُلُت هل: ل

ل
يلل هل: أ : فق  ٌة، قالل الل ئُُه صل اكنل ال خُت ط  د  منه، ول ج  س  ، المل اء  ضل م  ، ويف الر  اء  مل

، إين   د  ج  س  ن ب  المل ِل  إىل جل  
زن  ِن  أن  مل لرُسُّ : ما ي ع ُت إىل قالل ، ولرُُجويع  إذلا رلجل د  ج  س  ايل إىل المل م شل تلبل يل مل ن  يُك 

ل
يُد أ ر 

ُ
 أ
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، فلقالل رلسوُل اهلل   يل  ه 
ل
ُ لكل ذلكل لُك هُ  أ ع اَّلل  رواه اإلمام مسلم. ووجه ادلاللة من احلديث ظاهرة، وأيضا   (( : قد  مجل

ن  )) وليق  قال: سمعت رسول هللا  حديث انلعمان بن بشري  ، ومل ه  ر ض  ين ه  وع   دل  
ل
أ ل تلرب  ات  اس  ب هل ن  ات ىقل الُمشل مل فل

، أالل إن  ح   ىم  ل ٍك ح  ُه، أالل وإن  ل لُك  مل اق عل ُك أن  يُول ، يُوش  لل احل ىمل و  اٍع يلر َعل حل رل : كل ات  بُهل عل يف الشُّ ه  وقل ىمل اَّلل   يف أر ض 

د   ُمُه، أالل وإن  يف اجللسل لار  ل ُب حمل ُد لُكُُّه، أالل ويه القل دل اجللسل ت  فلسل دل ُد لُكُُّه، وإذلا فلسل للحل اجللسل ت  صل للحل : إذلا صل ة  غل  .((  ُمض 

 : " يستدل بهذا احلديث من يذهب إىل سد اذلرائع إىل املحرمات، وحتريم الوسائل إيلها ". قال ابن رجب

 اإلسالم رمحه اهلل يف جمموع الفتاوى.كذلك اإلمجاع قد دل  ىلع هذه القاعدة حاكه شيخ 

قال الشيخ السعدي عن هذه القاعدة: " وهذه من أنفع القواعد، وأعظمها، وأكرثها فائدة، ولعلها يدخل فيها 

 ربع ادلين ".

 وحكم لك قسم منها: ،مسألة أقسام الوسائل •

، وسأقترص عليه ؛ ألنه أوضحها وأهمها. فقد قسم الوسائل              -دلي تقسيمات أخرى  –أوال : تقسيم ابن القيم 

 إىل أربعة أقسام: -رمحه اهلل  –

وسيلة حمرمة تفيض إىل املحرم، هذا ال شك أن الوسيلة واملقصد حكمه حمرم؛ مثاهل: رشب اخلمر،   القسم األول:

اإلساكر، والرشيعة جاءت بمنع هذا القسم كراهة أو حتريما  حبسب   فرشب اخلمر وسيلة حمرمة تفيض إىل حمرم وهو

 درجاته.
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وسيلة موضوعة للمباح، ويقصد اتلوسل بها إىل املفسدة، األصل يف هذه الوسيلة أنها مباحة  القسم اثلاين:

يف الصورة  ظاهرة اتلحليل،نكاح ولكن يتوصل بهذه الوسيلة املباحة إىل املفسدة، أي: اليشء املحرم، ومثاهل: 

ما حكم هذا انلاكح يف ف ،والقبول ،ابجيواإل ،والرضا ،والزوج ،والوِل ،واألراكن ،موجودة الرشوط  ؟ما حكمه

ي ويه حتليل هذه املرأة لزوجها اذل  ،ُعمل هذا انلاكح  الكن الوسيلة اليت ألجله  ؛اومباح أيض  ،  الظاهر؟ هو صحيح

بعقد ابليع اذلي يقصد به العاقد الربا، وحكم  - رمحه اهلل - مثلحمرم، أيضا  احكمه ؟ما حكمهاا؛ يطلقها ثالث  

  .هذا القسم ؟ أنه حمرم، جاءت الرشيعة باملنع منه

؛ أي: تفيض افيض إيلها اغبل  تُ   هاوسيلة موضوعة للمباح، ولم يُقصد اتلوسل بها إىل املفسدة، ولكن  :القسم اثلالث

ل  -رمحه اهلل  - ذا القسمل هلومث  ،ح من مصلحتها، ومفسدتها أرج إىل اليشء املحرم  ن املتوىف عنها زوجها زمن يُّ بتل

 وهذا الزمن ،ولكن وقوعه يف هذه احلالة ؛ يف ذاته مباححمرم، التين أصال  للخطاب؟ نها عدتها، ما حكم تزيُّ 

 .املقصدالوسيلة تأخذ حكم : أو نقول ،وحمرم أ ،منيه عنه أنه :حكم هذا القسموحمرم، 

وقد تفيض إىل املفسدة، ومصلحتها أرجح من مفسدتها، يعين القسم  ،وسيلة موضوعة للمباح :القسم الرابع

ل هلذا القسم بانلظر إىل ومث   ،الالث مفسدتها أرجح من مصلحتها، القسم الرابع مصلحتها أرجح من مفسدتها

ويه ليك   ،هلذه املخطوبةمن انلظر  كن هناك مصلحة  ل  ؛املخطوبة، ما حكم انلظر إىل املرأة األصل فيه أنه حمرم 

أن الرشيعة   -رمحه اهلل    -وحكم هذا القسم رجح أنه مباح، يرى    ،يستمر انلاكح بني اخلاطب واملخطوبة بعد العقد

 .أو إجيابه حبسب درجاته يف املصلحة ،و استحبابهأ ،جاءت بإباحة هذا القسم
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 ة.سدم للوسائل املفضية إىل مف يهذا أشهر تقس

ويه قاعدة الوسائل هلا أحاكم  ؟هل يعمل احلنابلة بهذه القاعدة، وما يتعلق بهذه القاعدة :املسألة اثلاثلة

ال شك أن املذهب عند املتأخرين هو العمل بهذه القاعدة، فاحلنابلة يعملون بهذه القاعدة،  .نعم :نقول. قاصدامل

، " ا لكها حمرمة، ال جتوز يف يشء من ادلين  أو حتلل حرام  واحليل اليت حترم حالال  (: " ورشحه  ) اإلقناعيقول يف 

  :ا منهاة جد  األمثلة كثري، وومن األمثلة ىلع هذه القاعدة من فروع املذهب احلنبيل

، ليك تكون خال  ؛ أي: جيب عليه أن يريقها؛ أنهم يمنعون غري اخلالل اذلي يصنع اخلل من إمساك اخلمر ( 1

 .ألن ذلك وسيلة إلمساك اخلمر املأمور بإراقتها

ذا؟ ملا ،ومناداة بعد نداء مجعة ثانية ،أنه حترم مساومة :من األمثلة من املذهب احلنبيل ىلع هذه القاعدة( و2

حيرم أن تسوم سلعة بعد انلداء الاين للجمعة، وحيرم أن ينادي   أي:  ؛بليع املحرم، حترم املساومةإىل األنهما وسيلة  

ابليع املحرم، حيرم أن يعقد اإلنسان إىل  ألن هذا العمل فيه وسيلة    ؟ابلائع ىلع سلعته بعد انلداء الاين للجمعة، ملاذا

  .يعذان الاين للجمعة عقد ببعد األ

ألن  ؛حرم امل هملاذا؟ ألنه وسيلة بليع ،يمنع احلنابلة رهن املصحف، ال جيوز عند احلنابلة رهن املصحف(  3

وأمثلتهم  ،ذللك يقولون ال جيوز رهن املصحف ؛فيبيع املصحف، فيلجأ ابلائع إىل بيع الرهن، ال يسددقد الراهن 

 .كثرية ىلع هذه القاعدة
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 :من الفروع هلذه القاعدة اليت ذكرها الشيخ

اء لزمه طلبه يف املواقع اليت يرجو حصوهل أو وجوده فيها، فاملقصد هو الوضوء امل  مإذا دخل الوقت ىلع عد  :أوال   

 ا واجب، وهو واجب، والوسيلة هو ابلحث عن هذا املاء اذلي يتوضأ به وهو أيض  

حتريم احليل يف مجيع املعامالت اليت يتوصل بها إىل حمرم كبيع العينة، أما : ن األمثلة اليت ذكرها الشيخمو

لكنها يف بعض األحيان   ،األصل يف الرشوة أنها حمرمة  أي:نها مباحة،  فإاحليل اليت يتوصل بها إىل استخراج احلقوق  

ال يُستخرج منه و  ،ا يكون القايض ظالمأحيان    :عينأق،  يه احلال اليت تكون بها إخراج احل؟  احليل  هذهما  ،  جتوز

افع دلفاحلكم    ،باحلق إال إذا ريُش  القايض  ما حيكم  أعين:  ؟فما حكم الرشوة اآلن يف هذه احلالة،  احلق إال برشوة

 .حيرم للقايض أن يأخذ هذه الرشوةو، زالرشوة هلذا القايض جائ 

ا، وكشاف القناع  )  ا ذكر الشيخ منصور يف  أيض   وأنه جيوز   ،بن القيمالزاد امليعاد    ذكرها عن( فائدة نفيسة جد 

بعض انلاس جيعل الساعة يف اجلوال أو ساعة ا؛ مثل: رضر  ذلك يتضمن  إذا لمأن يكذب اإلنسان ىلع نفسه 

من هذه  فما حكم هذا العمل؟ يف املوعد، خروجللنفسه  حث   اليك إذا رأى الوقت متأخر   ؟ملاذا ،ابليت متقدمة

الشيخ منصور أن  هعن ناقال  بن القيم يف اهلدي ا، بل جيوز كما قال ليس فيها رضر أصال   األنه ،األعمال مباحة

                                :بن القيماثم قال  ،، إذا اكن يتوصل للكذب إىل حقها  إذا لم يتضمن ذلك رضر ىلع غريهيكذب اإلنسان 

احلق، كما أوهم سليمان عليه  استعمالنظري هذا اإلمام واحلاكم يوهم اخلصم خالف احلق، ويتوصل بذلك " 

هذا هو املذهب، لكن بعض العلماء   ".  السالم إحدى املرأتني بشق الودل نصفني حىت توصل بذلك إىل معرفة أمه
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حىت لو لم  ؛أوىل أال يكذب مبارشة :يعين ؛ىلويبتعد عن الكذب فهو أو ،يقول مهما أمكن أن يعرض اإلنسان

يف ظاهر "  :، لكن الشيخ املنصور نقل الكم أيب اخلطاب يف هذا فقالضويذهب إىل املعاري، ا يتضمن ذلك رضر  

ذكر هذا الشيخ منصور يف املجدل اخلامس عرش   ".  انلووي ؛ أي:  يف رياض الصاحلني  م اخلطاب جيوز، وجز  أيبالالكم  

يكذب حىت يصري وورياض الصاحلني، لكن ال يتوسع اإلنسان فيها ويظل يكذب  وعن  عن زاد املعادنقال  

 .اعند اهلل كذاب  

إيله اكخللوة باملرأة  يوصلمن فروع هذه القاعدة اليت ذكرها الشيخ حتريم الفواحش اكلزنا، وحتريم لك ما 

 من الفروع الفقهية، وسيلته مكروهة، واملقصد جيب استثىن فرع   -رمحه اهلل  -سعدي البن ا، الشيخ األجنبية

لكن ما حكم الوفاء به واجب، وهذا يف  ؛مكروه ؟ر ما هوذحكم انلور ذالوسيلة للنانلذر. الوفاء به، ما هو؟ 

 اختصر حلكمة ذن هذا األصل انلوخرج عالسعدي: " الشيخ قال احلقيقة مثال فقيه خيرج عن هذه القاعدة، 

 ،بالوفاء به فلهذا أمر انليب  ،والوسيلة عقده وهو مكروه، فالوفاء بنذر الطاعة واجب، بها، فاملقصد هو الطاعة

يل   )) :وقال، ونىه عن عقده لخ  نل ابل  ُج ب ه  م  رل تلخ  ا يُس  إ ن مل ٍ ، ول لري  يت  خب 
 
ويعرض  ،اإلخالصيُنقص ألنه و، (( إ ن ُه الل يلأ

 ". العافية ةيف سعهو لبالء ولصاحبه 
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 الثالثة القاعدة 

 (.املشقة جتلب اتليسري):   قال الشيخ عبدالرمحن السعدي

 :وعرب عنها يف انلظم بقوهل

   لُك  يف    ريُ س  ي  اتل   ة  يعل الرش    د  اع  ول قل  ن  م  ول 
ل
 ريُ س  ــع  تل  هُ ـابل ـنل  رٍ ـم  أ

 معاين لكمات هذه القاعدة .املسألة اثلانية:  •

لِِمنيَ ٱِإَونَّ }قال تعاىل منها غلبة العداوة واخلالف،  ؛نمعاتطلق املشقة ىلع عدة  :املشقة َٰ  {لَِِف ِشَقاقِۢ بَعِيد   لظَّ

لو الل أن  أُشق  ىلعل   ))  املعىن املقصود يف هذه القاعدة، قال انليب  وهذا هو    ،واحلرجكذلك تُطلق ىلع العناء واتلعب   ل

ةٍ  الل ولاك  مع لُك  صل ُتُهم  بالس  ر  مل
ل يت أو  ىلعل انل اس  ألل م 

ُ
 .(( أ

 .تستديع وتطلب :جتلب

  .الشارع احلكيممن شقة جتلب الرخصة املف، فاملراد به السهولة، واملراد به هنا الرتخيص :اتليسري

 :عىن اإلمجايل للقاعدةامل •

فالرشيعة ختففها بما يقع حتت  ،أو ماهل ،أن األحاكم اليت ينشأ عن تطبيقها حرج ومشقة عن امللكف يف نفسه

 .قدرة امللكف دون عرس أو حرج
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 :نذكر بعض األدلة، وويه قاعدة جممع عليها، هذه القاعدة كثرية أدلةاملسألة اثلانية:  •

ُ ٱيُرِيُد  }  قال تعاىل  .من الكتابأواًل:   َِف َعنُكۡم  وَُخلَِق    ّللَّ ن ُُيَفد
َ
نَسَٰنُ ٱأ َوَما َجَعَل }ا قوهل تعاىل  وأيض  ،    {َضعِيٗفا  ۡۡلِ

ِينِ ٱَعلَۡيُكۡم ِِف  ٖۚ  لد ْ ٱفَ }ا قول اهلل تعاىل ـوأيض  "،  الم ـيرس اإلسا هو ـموإن  "  :  ساـبن عباال ـق،  {ِمۡن َحَرج  ُقوا  تَّ

َ ٱ  . { ۡسَتَطۡعُتمۡ ٱَما  ّللَّ

ث ين   )) انليب  أن  رحديث جاب .من السنةثانًيا:  ب عل لم  يل ل ل ن ت ا إ ن  اَّلل  الل  ُمعل ن ت ا ، ول ثلين   ُمتلعل ن  بلعل للك  ، ول

ا ل م  ا  ُمعل ل رلسوُل اَّلل    ))وحديث عئشة ريض اهلل عنها ، (( ُميلرس   لم  يلُكن   ما ُخري  ا، ما ل لُهمل ذل أي رسل ي ن  إال  أخل رل ل أم  بني 

ا  .(( إث م 

جار عن هذه ابن انلعبارة  أنقلمنهم الشاطيب يف املوافقات،  واحد من أهل العلمغري  هحاك .اإلمجاع :اثاثلً 

ثم ذكر أدلة "،    ا قول الفقهاء املشقة جتلب اتليسريومن أدلة الفقه أيض  : "  قال(  رشح الكوكب املنري  )  القاعدة من  

ِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِِف  }تعاىل  يف قوهل تعاىل    ىلع ذلك ٖۚ   لد خفف ىلع هذه األمة من اتلجديد ما  إشارة إىل    {ِمۡن َحَرج 

اتليمم  :ويدخل حتت هذه القاعدة أنواع يف الفقه، منها يف العبادات"  :جار رمحه اهللابن انلىلع غريهم، ثم قال 

اتلخفيفات   ...، ومن  مشقة القيام   عندالفقه، والقعود يف الصالة  ه يف  عند مشقة استعمال املاء ىلع حسب تفاصيل

 ". واجلناياتواملناكحات،  ،املعامالتو ،العبادات يفاتلخفيفات والزاكة،  وتعجيل ،واجلماعةاجلمعة  : أعذاراأيض  
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 .وهذا مهم؛ أنواع اتلخفيف :املسألة اثلاثلة •

، عن الشيخ عز ادلين بن عبد السالم (  ائر  ظاألشباه وانل)  وقد ذكرها السيويط يف كتابه  ،  أنواع اتلخفيف سبعة 

  (:ائر ظاألشباه وانل) جلني احلنيف يف كتابه  ابنوكذلك 

 .وجود أعذارها دإسقاط العبادات عنمثل:  ؛ختفيف إسقاط :أواًل 

 .قرص الرباعية للمسافر :مثل ؛ختفيف تنقيص :اثانيً 

 .اتليمم، إبدال الغسل ووجوب اتليمم عند تعذر املاء؛ مثل: ختفيف إبدال :اثاثلً 

  ا.وتقديم الزاكة أيض   ،اجلمع واتلقديم يف الصالة ؛ مثل:ختفيف تقديم :ارابعً 

 .تأخري قضاء رمضان للمسافر واملريض : مثل؛ واتلأخري .وهذا يدل ىلع اجلمع ،ختفيف تأخري :اخامسً 

 .مع أنه سيبىق أثر انلجماالستنجاء االستجمار بدل  ؛ مثل:ختفيف ترخيص :اسادسً 

 .عن الصالة املعتادةاخلوف تغيري صالة  ؛ مثل:ختفيف تغيري :اسابعً 

 .اليت تتعلق بهذه القاعدة أسباب اتلخفيف :الرابعة املسألة •

 .ويه سبعة أسباب للتخفيف يف الرشيعة تعطي امللكف أن يرتخص ويتخفف يف العبادات 
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  .السفر: واًل أ

  .هو قطع املسافة :والسفر يف اللغة

 .ا وعدة  اخلروج من الوطن ىلع قصد املسرية املعتربة عرف   :االصطالحويف 

ةٞ }  قوهل تعاىل  ؛واألدلة ىلع أن السفر من أسباب اتلخفيف كثرية منها َٰ َسَفر  فَعِدَّ ۡو لََعَ
َ
ا أ رِيضا َفَمن ََكَن ِمنُكم مَّ

َخَر  
ُ
يَّاٍم أ

َ
ِۡن أ   . يف السفر كما هو معروف من فعل انليب واجلمع ا القرص وأيض  .  {مد

 .ضابط السفر اذلي يرتخص فيه •

 :العلماء يقسمون السفر إىل قسمني

ويه ، ا هاشمي  ميال   48ا، ويه باألميال وهو عند اجلمهور مسرية يومني فصاعد  السفر الطويل،  القسم األول:

 .اكيلو تقريب   138تقابل عندنا يف املذهب 

  .اهو اذلي يكون مسرية ثالثة أيام فصاعد   :احلنفية فالسفر الطويلوأما عند 

الطويل، إذا اكن السفر بالنسبة حد السفر  هو لك سفر ال يبلغ    ؟ما السفر القصري.  السفر القصري  القسم اثلاين:

 " قال األصحاب:  قالفاألحاكم املتعلقة بالسفر الطويل  (  ع  نااإلق )  فهو سفر قصري، وذكر يف    138أقل من    للحنابلة

                                              ". رمضانيف والفطر ا، واملسح ىلع اخلف ثالث   ،واجلمع، األحاكم املتعلقة بالسفر الطويل أربعة؛ القرص
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فهذا والصالة ىلع راحلته إىل جهة سريه  ،أكل امليتةوأما  قال: " خمتصة بالسفر الطويل، وهذه أربعة أشياء متعلقة 

  .هذا ضابط السفر عند اجلمهور ". ال خيتص بالطويل بل جيوز حىت يف السفر القصري

ا، فهو السفر اذلي سفر  العرف ه انلاس يف هو لك ما عد   -رمحه اهلل  -ضابط السفر عند شيخ اإلسالم أما 

ملاذا؟ ما السبب؟  .يف السعودية خاصة ليس هل ضابطوقول أن هذا يف احلقيقة يف وقتنا احلايل أيرتخص فيه، وأنا 

وال   من ادلمام كيلو    150مسافة  ك طالب يأتون لك يوم  لهنا  ألن  ليس هل ضابطالرجوع إىل عرف انلاس يف السفر  

ال بد أن  ؟افما السفر عرف   ون.د يعوثم كيلو  200أراهم يذهب لك يوم من املوظفني انلاس وا، ومن سفر   هونيعد  

بل ختتلف من موظفني من شخص لشخص،  ويه ختتلف    ؟كم مسافة السفر  ؟فما السفر  .يكون العرف مضطرد

وإن اكن شيخ اإلسالم                          فضابط السفر وحتديد الضابط يف العرف اآلن نقول فيه مشقة، إىل طالب وهكذا، 

األشبه هو الرجوع فيه "  :قال(  القواعد) املنثور يف ا  يف أيض  الشافيع ، ورجحه الزركيش هقد قال ب -رمحه اهلل  -

  ". إىل العرف

 .رشوط السفر اجلالب للتخفيف •

                                 يقدرها  مأكرث، وعند بعضهفكيلو  138ويه ىلع املذهب  ،أن ينوي قطع مسافة معتربة :الرشط األول

  .إىل العرف ايرجع فيهفيكيف وكيلو، وأما عند شيخ اإلسالم  80 بـ
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ليك يرتخص اإلنسان يف السفر أال يكون السفر سفر معصية، بل ىلع املذهب أال يكون السفر   :الرشط اثلاين

سفر املباح، وعند شيخ اإلسالم الو سفر الطاعةفقط ا، السفر مكروه ىلع املذهب ال يرتخص فيه فيبىق مكروه  

 .وهو مذهب احلنفية أن هل أن يرتخص يف سفر املعصية وهو مذهب احلنفية

 وال ئها فال جيوز القرص أو الفطر يف رمضان للتاا معين  ليك يرتخص يف السفر أن يقصد موضع   :الرشط اثلالث

 .اا معين  ألنهما ال يقصدون موضع   ؛لهائمل

"يفارق عمر قريته"  :يعين ؛للرتخص بالسفر هو أن يتجاوز بدله وما يتصل به من بنيان أو بيوت  :الرشط الرابع

  كمال قال يف زاد املستقنع.

 :مىت ينقطع حكم السفر؟ ينقطع حكم السفر عند اجلمهور يف واحد من أمرين •

  .ولو بكيلو واحدا مسافر  أما قبل أن يصل إىل بدله فإنه ال يزال  .إذا وصل إىل بدله :األمر األول

صالة عند احلنابلة   20ينقطع السفر عن اإلنسان إذا نوى أن يقيم يف ابلدل اليت ذهب إيله أكرث من    األمر اثلاين:

يوم ادلخول وال يوم اخلروج، وأما احلنفية   وا واملالكية، وأما عند الشافعية فال بد أن يقيم أربعة أيام بدون أن حيسب

أقل من ذلك وإن نوى  ،  ايوم    15يه    إذا نوى إقامته  فهم أوسع من ذلك واملدة اليت ينقطع فيها عندهم حكم السفر

 .فليس هل الرتخص
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 :إال بأحد أمرين عندهال ينقطع حكم السفر  - رمحه اهلل -شيخ اإلسالم 

 . أن ينوي االستيطان فيه :أواًل  

 فإنه مسافر وهل كدراسة مثال  ؛ أن ينوي إقامة مطلقة من زمن أو عمل فإن أقام إقامة مقيدة بزمن معني :ثانًيا

 5 سنوات أو 4 ولو ذهب لدلراسةإذا ، الشيخ يفيت بأنه - رمحه اهلل - عثيمنيبن اوهو ما يفيت به الشيخ  ،بالرتخص

ا، إقامة مقيدة بعمل أو بزمن فإنه ال يزال مسافر    ونوى أن يقيمما دام ال ينوي االستيطان  فإنه    سنوات  10  أو  سنوات

 .ا خيالف رأي مجهور العلماءوهذا طبع  

 .خفيف املرضمن أسباب اتلالسبب الاين 

  .السقم هو :« يف اللغة املرض  و»

  .فهو ما يعرض للبدن فيخرج به عن االعتدال اخلاص :وأما يف االصطالح

ِۡن  ...}وادليلل ىلع أن املرض من أسباب اتلخفيف قوهل تعاىل: ةٞ مد َٰ َسَفر  َفِعدَّ ۡو لََعَ
َ
ا أ رِيضا َفَمن ََكَن ِمنُكم مَّ

َخَر  
ُ
يَّاٍم أ

َ
 .[184]ابلقرة: {... أ

صل  قائما  فإن لم تستطع   فقال: »  ملا قال: اكنت يب بواسري فسألت انليب    وأيضا  حديث عمران بن حصني  

 «. اعدا  فإن لم تستطع فعىل جنبكفق 

إذا   اذلي  املرض  هو  ما  :يعين  ؟  –  مهمة  مسألة  وهذه  –    اتلخفيف  أسباب  من  سببا    يكون  اذلي  املرض  ضابط
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 وُجد يف اإلنسان يكون سببا  من أسباب اتلخفيف عليه يف العبادات؟

ليس احلنابلة فقط، لكن ووهو يف احلقيقة ضابط جلمهور العلماء  ،نبدأ بالضابط اذلي عند احلنابلة أوالً:

املرض اذلي إذا فُعلت  فضابط املرض اذلي يكون سبباً للتخفيف هو:نهتم بذكر آراء احلنابلة ثم رأي اجلمهور، 

 معه العبادة زاد أو تأخر برئه، أو يقال: طالت مدته.

 لكن – هو كما يبىق –أو ال يزيد  ،هو املرض اذلي إذا فُعلت معه العبادة إما أن يزيد املرض مرة أخرى:

كون ثالثة أيام أو أربعة أيام، هذا هو ضابط املرض اذلي تكون مدة الرُبء يومني ت أن من  ء، بدال  الرُب  يتأخر

 يكون سببا  من أسباب اتلخفيف.

سببا  من أسباب اتلخفيف هل يف أشياء كثرية جدا  منها: اجلمع بني فيكون  ؛إلنسانيف افإذا وُجد هذا املرض 

ا الصالة قاعدا  فإن لم يستطع فجالسا  واتليمم، والصالتني،   وهكذا. ،...، والصيام أيض 

من أسباب اتلخفيف عنه يف العبادة؟  اهل لك مرض يصيب اإلنسان يكون سبب  ففهناك مواطن كثرية جدا ، 

 أو يتأخر الرُبء. ،اذلي إذا فُعلت معه العبادة إما أن يزيد املرضإنما ال، نقول: 

 املرض وهو – بالصائم خاص –وأيضا  هناك سبب أو ضابط للمرض اذلي يكون سببا  للتخفيف للصائم 

 ال الصوم  أن افرض :يعين مريضا ، اإلنسان اكن فإذا ر،انلها أثناء يف ادلواء تناول عن اإلنسان فيه يستغين ال اذلي

وإذا ترك ادلواء فإنه يترضر  ،دواء يف أثناء انلهار تناول إىل حيتاج املريض الصائم لكن ،هيؤخرال و املرض يزيد

 فإنه يكون أيضا  هنا سببا  للتخفيف.؛ بذلك
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اجلمهور، لك العلماء تقريبا  أو مجهور العلماء ىلع أن وذكرُت سابقا  أن ما ذهب إيله احلنابلة هو مذهب 

 ،أو فساد عضو ،أو تأخر برء ،أو زيادة مرض ،املريض إذا خيش من اإلتيان باملطلوبات الرشعية ىلع وجهها رضرا  

 ألحاكم املخففة.لأو حصول تشويه فإنه يعدل 

 : مسألة

هل يشرتط حىت أترخص مثال  أن  :مسلم؟ يعينالرتخص بمرض أن يكون بقول طبيٍب عند هل يُشرتط 

سوف أعدل للتيمم، هل يشرتط حىت أعدل للتيمم و -  املاء موجود و - أقول: أنا مريض ال أستطيع أن أستعمل املاء

أو أنت  ،: أنت جيوز لك اآلن أن تتيممالطبيب ويقول هله، قعد عندوي ،ويكشف عند الطبيب ،الطبيبل  أن يأيتل 

أو أنت جيوز لك اآلن أن تفطر يف رمضان، هل يُشرتط أن يكون ذلك بقول طبيب   ،تصيل جالسا  جيوز لك اآلن أن  

 مسلم أو ال يُشرتط؟

وحبثت عنها ووجدت هلم مواضع قليلة جدا  يشرتطون فيها أن يكون ، يف احلقيقة هذه مسألة مهمة جدا  

، قالوا: إذا خاف رضرا  بصومه بزيادة من هذه املواطن: الفطر يف الصيام و ،اتلخفف باملرض بقول طبيٍب مسلم

 مرض أو طوهل يُشرتط أن يكون فطره بقول طبيٍب ثقٍة.

وقي ده بعض علماء احلنابلة بما إذا لم يكن املريض طبيبا ، فإذا اكن املريض طبيبا  فال يُشرتط أن يذهب إىل 

 طبيب حىت يقول هل أنت لك أن تفطر، ال يشرتط إذا اكن املريض طبيبا .

وهو املريض  ،صالة أهل األعذاريف  :ذكروا فيها اشرتاط أن يكون بقول طبيٍب مسلم اليت سألة الانيةامل

 .له أن يصيل مستلقيا  بقول طبيٍب مسلٍم ثقةفاذلي يطيق الصالة قائما  
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جيوز اتليمم إذا خاف باستعمال املاء بطء " الشيخ مريع رمحه اهلل يف باب اتليمم قال: املسألة الالة ذكرها  

يشء فاحش إذا استعمل املاء قد يتشوه جسمه بسبب احلساسية مثال ، يف  :يعين " ؛ أو بقاء شنٌي فاحش ،الربء

 ."  ويلتجئ أو يعلم ذلك بنفسه" جسده ولو باطنا  إن أخربه طبيٌب مسلٌم ثقة، ثم قال: 

ح أنه ال يُشرتط أن يذهب إىل الطبيب إذا علم  -احلمد اهلل  -فهنا  أن  – شك أو خاف إن ال – املريضرص 

أو سيكون يشء شني يف ابلدن فله أن يعدل من  ،أو سوف يتأخر معه الربء ،استعمال املاء سوف يزيد املرض

 لت حقيقة قابلة للبحث.ا استعمال املاء إىل اتليمم، واملسألة الز 

                   كتوراه ادلرسالة  وذكر الشيخ صالح بن محيد حفظه اهلل يف كتاب ،ذكرُت أن هذا القول هو قول اجلمهور

 إىل  يذهب  أن  يشرتط  ال  للناس  تيسري  فيه  يعين  هذا  أظن  –  ريض نفسه« بني أن املرجع يف ذلك إىل امل  رفع احلرج  »

أو قرر طبيٌب ثقة أن هذا املرض يزداد بمزاولة   ،أو جتربة،  إذا غلب ىلع ظنه بأمارة  -للمرض  يرتخص  حىت  الطبيب

 أو غري ذلك من املطلوبات الرشعية. ،أو الصيام  ،هذا انلوع من األفعال

                      ثم بني  أن الشارع أسند للملك ف ما يتعلق حباهل وأمانته يف بعض املواطن، من هذه املواطن حديث 

اك يلٌة، : ضباعة بنت الزبري ريض اهلل عنها ملا قالت للنيب  نلا شل
ل
أ ، ول يُد احللج  ر 

ُ
                            : فلقالل انليبُّ يا رلسولل اهلل ، إين  أ

تلين    » بلس  ي ُث حل رتل يط  أن  حمل يل  حل اش  ، ول الطبيب ماذا يقول حىت ترتخصني   تنتظري   أنالبد    ،: ال    هلا  يقل  ، فلم«  ُحِّج 

رتل يط   » : بل قال هلا أو تشرتطني،  ، ولاش  «، ويه شاكية، يه اليت ذكرت عن نفسها أنها شاكية فقبل انليب ُحِّج 

 .خربها 

                        وهذا فيه مشقة ىلع انلاس ،من العلماء ابلاحثني املعارصين من يشرتط أن يكون بقول طبيب مسلم
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ا نك مريض، لكن ال ينبيغ إال يرتخص حىت يقول هل الطبيب ويذهب ال  أن                              ؛يتساهلللمريض أن أيض 

 ،أو جرح يسري يتحمل معه غسل املاء ،كزاكم يسري يتحمل معه الصيام ، يرتخص باملرض ألدىن سبب: أن ويعين

 ال جيوز. ،ويعدل منه إىل اتليمم، ال

 رخص املريض

 .نذكر بعض رخص املريض

 .- املرض بداية –وذكرناه أثناء الالكم عن املرض  ،ن يعدل عن الوضوء إىل اتليممأجيوز للمريض  :أواًل 

  .جيوز للمريض الصالة قاعدا  إذا اكن عجزا  عن القيام  ثانياً:

  .جيوز للمريض أن جيمع بني الصالتني إذا شق  عليه أن يؤدي لك صالة يف وقتها ثاثلاً:

 طبيٍب مسلم. بقول :يعين؛ جيوز للمريض الفطر يف رمضان برشطه رابعاً:

  أثر املرض ىلع اتلرصفات

ا أو  ،ينقسم املرض إىل قسمني: إما أن يكون مرضا  خموفا   أوالً:  غري خموٍف.مرض 

 ،ترصفات املريض مرضا  غري خموف لكها صحيحة ونافذةو .وحنو ذلك ،اكلصداع املخوف: أوالً: املرض غري

 .ويفعل أي يشء ،ويرهن ما يريد ،فيبيع ما يريد

الفقهاء واكلرسطان مثال  يف الوقت احلايل،    ،وهو اذلي يعقبه يف الغالب املوت   ثانياً: إذا اكن مرضه مرضاً خموفاً:

                                خموف، كذلك مثلوا  ؛«: إذا دخلت املرأة يف مرحلة الطلق فهذا مرض املوت  الطلقمن أخذها  يعربون بـ»
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 ؛ طريق احلجاج اكن خموفا . درب احلجاج« »ـب

اذلي املوت املخوف، وفهذا املريض مرضا  خموفا  إن اكن عقله باقيا  فترصفاته صحيحة، إذا اكن مريضا  مرض  

الفقهاء يركزون أن  يبىق الالكم فقط    .أن انلاس يموتون بعده، فهذا إذا اكن عقله باقيا  فترصفاته صحيحا  يف الغالب  

هل اتلرصف يف اتلربع يف مقدار معني وهو اللث فقط، يملك املخوف  هنا املريض مرض املوت    .ىلع قضية؟ الرتاكت

 فيه.عدا اللث ال يملك املريض اتلرصف  ماواتلرصف يف اللث فقط، 

ذللك صدقة اإلنسان كما قال العلماء يف أثناء الصحة أفضل منها يف أثناء مرض املوت املخوف؛ ألنك يف أثناء 

 :مرض املوت املخوف ال تستطيع أن تتصدق إال بقدر اللث فقط، ال تقل: أنا حر يف أماليك، ال لست حرا ، يعين

ك، أنت فقط حمصور يف اللث، فالرتاكت يملك أو توقف مجيع أمالك ،وتتصدق بكل أمالكك ،حترم الورثة

 املريض مرض املوت خموف اتلرصف يف قدر اللث.

طالق املرأة، إذا طلق الرجل  ؛الطالق أيضا  هناك ترصف آخر ال يرتتب عليه يشء إذا صدر من مريض وهو

ا بقصد حرمانها من هم  ألنه اغبلا  يكون مت ؛ال يؤاخذ :يعين ؛ومات فإنها ترثه ،زوجته يف مرض املوت املخوف

 اإلرث.

  .النسيانمن أسباب اتلخفيف: الث السبب اثل

 ضد اذلكر واحلفظ،  « يف اللغة هو: النسيان و»

  .وهذا اذلي عليه أكرث األصويلني ،هو ذهول القلب عن معلوم : فوأما يف االصطالح
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ق بني النسياناوالنسيان والسهو يكون والسهو بأن انلايس إن ذكرته تذكر  ن بمعىن واحد، وأكرثهم فر 

ر.  والسايه ال يتذكر إذا ُذك 

نَا  } األدلة ىلع أن النسيان سبب للتخفيف يف العبادات قوهل تعاىل:و
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ  ، { َربََّنا ََل تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن

، هرواه ابن ماج«    والنسيان وما استكرهوا عليهإن اهلل جتاوز عن أميت اخلطأ    : »قال انليب    وحديث أيب ذر  

« اذلي يف احلديث هو اإلثم، يعين ليس عليك إثم إذا نسيت  اتلجاوز ؟ املراد بهذا » « اتلجاوز  ما املراد بهذا »ف

 ؛أنه لك امن األشياء، وليس املراد أنك يعين معفو عنك يف لك ما تنساه، تترصف يف ملك غريك ناسيا  وظان   ئ اشي

،        هذا ال يقبل منك، إذا  العفو يف اآليةفهذا يل أصال  وأنت نسيت أنك بعته مثال  وانتقل ملكه إىل غريك، تقول: 

 اإلثم. ان إنما هو يفأو اتلجاوز عن األمة اإلسالمية يف اخلطأ والنسي

أن انلايس واملخطئ إنما ُعيف عنهما بمعىن رفع اإلثم  - واهلل أعلم -واألظهر " يقول ابن رجب رمحه اهلل: 

وأما رفع األحاكم  ،ٌب ىلع املقاصد وانليات، وانلايس واملخطئ ال قصد هلما فال إثم عليهماعنهما؛ ألن اإلثم مرت  

 ." ص فيحتاج لبوتها ونفيها إىل ديلٍل آخرعنهما فليس مرادا  من هذه انلصو

 .أوالً: أثر النسيان عند احلنابلة

ال يوجد عندهم ضابط للعذر بالنسيان؛ فأحيانا  يعذرون بالنسيان وجيعلونه  احلنابلة اخلالصة واحلاصل أن

. موتارة  ال يعذرون بالنسيان وال جيعلونه سببا  للتخفيف، ول ،للتخفيف اسبب    أقف ىلع ضابٍط هلم معني 

 : ةكثري ويه ؛أذكر بعض األمثلة اليت عذر فيها احلنابلة بالنسيان
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 هل صالته صحيحة أو غري صحيحة؟  ،لو صىل يف بقعة مغصوبة ناسيا  أنها مغصوبة

 إمجاع . املجدملاذا؟ هذا باإلمجاع، ذكره  ،صحيحة

فال تصح الصالة،   ؛فاإلثم يغلب الواب  ،فهنا إثم وثواب  ؛صىل وهو متذكر  لكن إنألنه ال يوجد إثم أصال ،   

 ال يوجد إثم.ولكن هنا ال يوجد إثم أصال ؛ لو صىل يف أرض مغصوبة ما يوجد إال ثواب فقط 

لكنهم  ؛ه مع أنها واجبةؤلو ترك املتوضئ التسمية، صح  وضو :من املواضع اليت عذروا فيها بالنسيان أيضاً 

 يقولون: واجبة مع اذلكر.

لو ترك اذلابح التسمية سهوا ، لكن  :فيها يف املذهب املعتمد بالنسيان من املواضع اليت عذر احلنابلة كذلك

 ؟ ما سبب اتلفريق؟اال حيل الصيد، اذلبيحة حتل والصيد ال حيل، ملاذو،  نلو ترك التسمية يف الصيد سهوا  ال يعذرو

عنه إذا  بد أن نعفول ون، فالأن الصيد قليل أصال ، خبالف اذلاكة فإنها تكون لك يوم أصال ، لك يوم انلاس يذك  

 نيس التسمية.

اجلماع ال يعذرون فوهو اجلماع،    ؛فقط  اواحد    ئ الو فعل الصائم مفطرا  ناسيا  فإن صومه صحيح إال شي  كذلك

 ك أمثلة كثرية تدل ىلع أنهم يعذرون.لهناو فيه بالنسيان،

ع  ،األمثلة يف مسائل ال يعذر فيها احلنابلة بالنسيان الرجل ال يعذرونه   ؛ويه أيضا  كثرية، ال يعذرون الـُمجام 

إذا قد جامع وهو صائم نايس ال يُعذر، من صىل خلف الصف وحده ناسيا  لم تصح صالته، لو جتاوز امليقات ناسيا  

ة اليت وهو يقول: نسيت ما أحرمت إال بعد ما مشينا، نقول: ال، البد أن ترجع وحترم من امليقات، لو علم بانلجاس
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ىلع ثوبه بعد الصالة، هو يعلم بها قبل الصالة ونىس أن يطهرها ثم علم بها بعد الصالة هل يلزمه أن يعيد صالته؟ 

 هل يُعذر بالنسيان؟ ال يُعذر بالنسيان، لو ترك الصائد التسمية ناسيا  لم حيل الصيد.

هل هو  ،حلنابلة يف اتلخفيف بالنسيانهذا هو املذهب عند احلنابلة، إذاً لم نقف ىلع ضابط أو قاعدة عند ا

 عذر أو ليس بعذر؟ اهلل أعلم ، مع ابلحث يف فروعهم الكثرية لم يتبني هلم ضابط.

 .ثانياً: أثر النسيان عند غري احلنابلة

هل يُعذر به  ،أو املفيت اذلي يفيت انلاس يف احلج وغري احلج أن يعرف ضابط النسيان ،مهم أن طالب العلم

سعدي ومن تبعهما الوالشيخ ابن    عنه،ال، اجلهل هل يُعذر به أو ال يُعذر، فالشيخ ابن عثيمني املالحظ  اإلنسان أو  

 ىلع أصول معينة، فالنسيان عندهم قاعدته ما سنذكره اآلن.يسريون يالحظ أنهم 

 أثر النسيان عند غري احلنابلة قسموه إىل قسمني: 

 .حقوق العباد اثلاين:القسم و .حقوق اهلل  القسم األول:

فهل يكون النسيان عذرا  للتخفيف يف حقوق العباد؟ يف إتالف حقوق انلاس   ،حىت ننتيه من حقوق العباد

 هل يكون عذرا ؟ ليس عذرا ، ليس النسيان عذرا  يف حقوق العباد أبدا .

 كذلك: : قسموها إىل قسمنينأيت إىل حقوق اهلل 

خروي يف اآل القسم األول: 
ُ
إثم أو ليس عليه إثم؟ ليس عليه إثم؛  خرة، هل ىلع انلاس عند اهلل حكم أ

 «. إن اهلل جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان »
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 يقسمونه إىل قسمني: و - وهذا مهم جدا   -حكم دنيوي  :القسم اثلاين

يُعذر بالنسيان، إذا ترك إن اكن امللكف نيس شيئا  مأمورا  به فهل يعذر بالنسيان؟ هم يقولون ال    القسم األول:

                    ذهب إىل مكة  ،صالتهتصح  الهل تصح صالته؟ ؛ هءناسيا  وضو شيئا  مأمورا  به فال يُعذر بالنسيان، صىل

                            وقف يف عرفة، هل يصح حجه؟ ال يصح، هذه القاعدة؛ ألن اإلحرام والوضوء وونيس أن حيرم ثم ذهب 

  املأمور بها. األشياء من

 .ا ترك املأمورات ال يكون النسيان عذرا  إذ  

فعل املنهيات هل يكون النسيان عذرا  للتخفيف؟ نعم، يقولون أن فعل املنهيات إذا فعلها  :القسم اثلاين

هل تصح ،  مثل؟ لو تكلم يف الصالة ناسيا  أنه يف صالة  ،من أسباب اتلخفيف  ااإلنسان ناسيا  فإن هذا يكون سبب  

هل ، ناسيا  يف نهار رمضانلو رشب وتصح ىلع املذهب، ولكن ىلع هذه القاعدة تصح،  ال صالته؟ أو ال تصح؟

  .ز اهلل ملاذا؟ ألنه جتاوُ . يصح يصح صومه؟

 [ :  تنبيه] 

إذا  هذه القاعدة يف ترك املأمورات ال يكون النسيان عذرا ، ويف فعل املنهيات يكون النسيان عذرا ، ف  أواًل:

  .دل عليها أدلة كثرية منهات ، وهذه يف احلقيقة أنا أقول من أقوى القواعد اليت لك هذا متعلق حبق اهلل 

                          أنه قال:  عن انليب  ديث أنس ح اإلنسان فيه يُعذر ال املأمورات ترك  أن ىلع تدل اليت األدلة من

ا إال  ذلكل  » لهل ةل ل ارل ف  ا، ال كل رلهل ل  إذلا ذلكل ة  فلل يُصل الل ل صل ليس  ن ن  «، هل ُعذر اآلن بالنسيان؟ لم يُعذر.مل
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اذلي تركه ولم يُعذر فيه، خبالف  رك املأمور يمكنه تالفيه بإجياد الفعل، فيعمل هذا املأمور اقالوا ألن ت  ثانياً:

                املنيه عنه إذا ارتكبه فإنه ال يمكنه تالفيه، ماذا يفعل؟ رشب املاء ناسيا  أنه صائم، ماذا نقول هل حىت يتالىف 

 ما مىض؟ يقولون: إذ ليس يف قدرته نيف فعل حصل يف الوجود فُعذر فيه.

حديث أيب   يف  وأيضا  استدلوا ىلع أن النسيان يف بعض انلوايه يُعذر به امللكف بأدلة كثرية منها قول انليب  

اهُ  »: هريرة  قل ُ وسل ُه اَّلل  مل عل ُه، فإن ما أط  مل و  ، فلل يُت م  صل لل ورشل بل ل فأكل ليس   .« إ ذلا ن

 أنه فعل أثناء العبادة منهيا  عنه ناسيا  وُعيف عنه. :وجه ادلاللة

ح بذلك الزركيش يف كتابه  ،منهم الشافعية ،القائلون بهذه القاعدة ُكرثو املنثور يف ) ومن أشهر من رص 

 والفرق أن األمر يقتيض إجياد" يقول: "، و النسيان عذٌر يف املنهيات دون املأمورات" قاهلا رصحية قال:  ( القواعد

ب الل قصدٍ 
 ." الفعل، فما لم يُفعل لم خيرج عن العهدة، وانليه يقتىض الكف، فاملفعول من غري قصٍد منيه عنه كل

ح بذلك السيويط رمحه اهلل يف كتابه  أيضاً  اعلم أن قاعدة فقه النسيان " ، قال: ( األشباه وانلظائر) من رص 

 ."  ... إىل آخر الكمه ترك مأمور لم يسقط بل جيب تداركهواجلهل مسقٌط لإلثم مطلقا ، وأما احلكم فإن وقع يف 

ذكر الكما  ( األشباه وانلظائر ) احلنفية قالوا بهذا الضابط يف اجلملة، وذكره ابن جنيم احلنيف يف كتابه  أيضاً 

 شبيها  بكالم السيويط.

                              باراته كثرية تدل ممكن قال بهذا الرأي أيضا  من احلنابلة شيخ اإلسالم رمحه اهلل، شيخ اإلسالم عو

                                    من أقواهل اليت تدل ىلع هذه وىلع هذا الضابط دون استثناء، إال الصيد لو قتله حمرم ناسيا  ففيه اجلزاء، 
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ٓ إِن }: قوهل املؤمنني عن اهلل ذكر وقد" : الفتاوى  يف اهلل رمحه قوهل – جدا   كثرية ويه –القاعدة  َربََّنا ََل تَُؤاِخۡذنَا

نَا  
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ «، فمن فعل ما نيُه عنه ناسيا  أو   قد فعلُت   أن اهلل تعاىل قد قال: »  ، وثبت عن انليب  [286]ابلقرة: {  ن

مر به كمن ترك الصالة فالبد من قضائها
ُ
والكمه يف هذا كثرٌي جدا  "،  خمطئا  فال إثم عليه، خبالف من ترك ما أ

 رمحه اهلل، ويه قاعدة قوية جدا .

قاعدة الرشيعة أن من فعل " : ( إعالم املوقعني) ال يف ق اهلل، رمحه القيم ابن ابه قالرأي  القاعدة هذه أيضاً 

َِّسينَ }حمظورا  ناسيا  فال إثم عليه كما دل عليه قوهل تعاىل:  ٓ إِن ن نَا  َربََّنا ََل تَُؤاِخۡذنَا
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ "                  ...  ،[286]ابلقرة: { ا

 إىل آخر الكمه، وأىت بكالم شبيه بكالم شيخ اإلسالم رمحه اهلل.

ورس الفرق أن من فعل املحظور ناسيا  " ملاذا عذروا يف انلوايه دون ترك املأمور، قال: ،  "  رس الفرق" وقال: 

 ."  ونسيان ترك املأمور ال يكون عذرا  يف سقوطه، - كأنه لم يفعله :يعين – جيعل وجوده كعدمه

                       والشيخ ابن عثيمني رمحهما اهلل تعاىل دون استثناء،  ،سعديالهو اختيار الشيخني الشيخ ابن  أيضاً 

ناسيا  فال يشء   حمظور فعله اإلنسان  لكشيخ اإلسالم استثىن الصيد للنايس، والشيخ ابن عثيمني لم يستنث  شيئا ،  ف

 فيه إال إذا اكن من حقوق العباد.

واإلثم والضمان يسقطان باجلهل واإلكراه والنسيان إن اكن ذا يف حق موالنا، وال تسقط " قال رمحه اهلل: 

 هذا الكم الشيخ ابن عثيمني يف منظومته.. "  ضمانا  يف حقوق للمأل
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  .السبب الرابع من أسباب اتلخفيف: اجلهل

  .هو نقيض العلم :« يف اللغة اجلهل و»

 .اعتقاد اليشء ىلع خالف ما هو عليه فهو :وأما يف االصطالح

 اهلل؟ مأوالً: هل اجلهل باحلكم سبب للتخفيف عند احلنابلة رمحه

 :قسمنينقسم الالكم فيها إىل 

بالنسبة إىل احلكم اتللكييف يف األصول ليس اجلاهل ملكفا  يف اجلملة، يقررون أن اجلاهل  القسم األول: 

ليس ملكفا  يف اجلملة؛ ألنهم ذكروا يف كتٍب أصويلة أن من رشوط الفعل امللكف به أن يكون معلوما ، لكن 

رط، فإن قرص  يف اتلعلم أو فر ط هو غري ملكف إذا لم يقرص أو يف" قال: ( قواعد األصول ) كما ذكر ابن اللحام يف 

 ". فإنه ال يُعذر باجلهل ويأثم

فهل يكون اجلهل سببا  للتخفيف أو  ،يف الكتب الفقية :يعين ؛بالنسبة إىل الفروع الفقهية القسم اثلاين:

 ،ابطا  سقاط عند احلنابلة؟ الالكم هنا اكلالكم يف النسيان، فاحلنابلة أحيانا  يعذرون باجلهل ويضعون هل ضاإل

 .وأمثلة ىلع عذرهم باجلهل ،وأحيانا  ال يعذرون باجلهل، وسأرضب أمثلة ىلع عدم عذرهم باجلهل

من األشياء اليت ال يعذرون فيها باجلهل لو صىل ركعة  خلف الصف جاهال  فإن صالته غري صحيحة، لو أكل 

ٍط من رشوط الصالة أو أراكنها جاهال  حلم اإلبل جاهال  أنه حلم إبل انتقض وضوئه لعموم احلديث، لو أخل  برش

 به لم تصح صالته، أيضا  الرتتيب بني الفوائت ال يسقط جبهل وجوبه.
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 ثم نذكر أمثلة ىلع عذرهم باجلهل ويمكن أن نقسمها إىل قسمني: 

ككونه حديث   -  مثل ذلك احلكم  -  ما عذروا فيه باجلهل برشط أن يكون اجلاهل جيهل مثله  القسم األول:

 أو ألنه نشأ يف باديٍة بعيدةٍ عن األمصار وقرى املسلمني. ،إسالم عهٍد ب

اليت ذكروها يف هذا القسم وهو العذر باجلهل مع تقييده برشط أن يكون مثله جيهله ومن األمثلة ىلع ذلك 

 أمثلة كثرية نأخذ منها بعض األمثلة: 

فهل يقام عليه حد ،  أو ألنه نشأ بباديٍة بعيدة  ،ل الزاين حتريم الزنا لكونه قريب أو حديث عهد بإسالم لو جه  

الزنا؟ ال يقام، ومثل الزنا بقية احلدود كحد الرسقة وغريه، فإذا جهل حد الرسقة أو أن الرسقة حمرمة ومثله جيهل 

 فإنه يُعذر باجلهل.

 فالقصاص يكون ىلع اآلمر.تل املأمور بالقتل وهو جاهل حتريم القتل ومثله جيهل من األمثلة أيضا : لو قل 

 :هلذا كثرية منها واألمثلةعذروا فيه باجلهل من دون تقييد برشط أن يكون مثله جيهله،  القسم اثلاين:

ت صالته، لو   لو صىل يف ثوب حرير جاهال  فإنه تصحُّ صالته، لو ترك واجبا  يف الصالة جاهال  وجوبه صح 

م معنا    ه، كذلك لو ترك التسمية جهال  صح  وضوئه.ؤأنه لو تركها نسيانا  صح  وضوترك املتوضئ التسمية جهال ، تقد 

أو نقرب الصورة يف اجلهل عند   ،ليك حنرص الكم احلنابلة يف اجلهل  ؛ثم أنا ذكرت ضوابط اجلهل عند احلنابلة

ذكرت عدة ضوابط للجهل حىت حنصل مذهب احلنابلة اذلين لم نقف هلم   ؟عذرونعذرون أو ال ي  وهل ي    ،احلنابلة

 ىلع ضابط يف ذلك.
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 رشوط الصالة ال يُعذر فيها باجلهل لكها،  ؛كرشوط الصالة ،: ال يُعذر باجلهل يف رشوط العباداتأوالً 

 وتسقط،  الصالة يُعذر باجلهل بواجبات ثانًيا:

ت الصوم، بينما لو نيس وأكل فإن صومه صحيح، لكن لو اكن جاهال  ال يُعذر باجلهل يف حتريم مفسدا  ثاثلًا:

 أن هذا يفطر فإنهم ال يعذرونه وحيكمون بفطره.

                         :ال يعذر باجلهل يف واجبات احلج وعليه فدية لرتك الواجب حىت لو اكن معذورا ، لو اكن مثال   رابعاً:

حرم من امليقات،  فعليهبعد الفجر  إالما استطاع أن يصل مزدلفة ويللة مزدلفة 
ُ
دم، لو قال: أنا ما استطعت أن أ

 احلج. يف واجبات ا، نقول: عليك دم ترك اإلحرام من امليقات، فال يُعذر باجلهل لو اكن جاهال  حكم   و...، تفتيش

لو علم أن الرسقة حمرمة لكن ال من علم حبكم يشء وجهل ما يرتتب عليه فال يعذر مطلقا ،  خامًسا:

لو علم بتحريم الزنا لكن ال يعلم أن الزاين يُرجم إذا اكن حمصنا  أو ال،  يُعذر؟  ، فهل  يدري أن من رسق تقطع يده

 جُيدل إذا اكن غري حمصن فإنه ال يُعذر باجلهل.

م. ،يعذر باجلهل يف احلدود برشط أن يكون مثله جيهل حكمه سادساً:  وهذا تقد 

يُعذر فيه بالنسيان، فإنه ال يُعذر باجلهل يف ترك التسمية يف اذلبيحة والصيد، بينما لو نيس التسمية  عاً:ساب 

 ال يُعذر.فإنه خبالف اجلهل 

ال تقبل ادلعوى يف عقٍد جيهل مديع به رشوطه، لو اد َع عقد بيع جيهل رشوط ابليع فإنه ال تُقبل  ثامناً:

 هل.ادلعوى، يعين ال يعذر فيه باجل
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 ال تُقبل الشهادة يف عقٍد جيهل الشاهد رشوطه. تاسعاً:

ل  اخلزب  ،كتحريم اخلمر  ؛يف باب العقائد يفرقون فيمن جحد شيئا  من املحرمات الظاهرة  اعرشاً: ح  إن اكن   ،وكل

مثله ال جيهله كأن ينشأ بني مسلمني وجيهل ذلك وجيحده فإنه يكفر، وإن اكن مثله جيهله كمن نشأ يف باديٍة 

 بعيدة فإنه ال يكفر من جحد شيئا  من ذلك.

 أما يف باب اإلتالفات فهذا ما أظن أن فيه خالفاً وأنه ال يُعذر أحد باجلهل، لو أتلف شيئاً لغريه فإنه يضمنه.

 ، واملالكية ،واحلنابلة ،اجلهل كثري جدا ؛ احلنفيةيف ك ضوابط كثرية للجهل، وهذا يدل ىلع أن الالكم وهنا

الشافعية يف احلقيقة فهو مذهب الشافعية،    -واهلل أعلم    -والشافعية أيضا ، وأنا أقول أقرب مذهب لألدلة الرشعية  

 أي املالكية لن أذكره واحلنفية كذلك.ضبطوا الالكم يف اجلهل، وأنا أذكر رأي الشافية ألن هناك ر

 ،أقسام  أربعة اجلهلقال: " وهو السيويط رمحه اهلل،  ،نذكر ضابط اجلهل عند بعض الشافعية الضابط األول:

فال يُعذر به يف األحاكم ادلنيوية، بل جيب تداركه " قال: والنسيان، "، كما يف  فال يُعذر به اجلهل باملأمور به األول

 ". ومثله جيهله، ومثله يقول: جهله بالرتتيب يف الوضوءما أمكن 

دخل املسجد فدخل رجٌل   أن انليب    حديث أيب هريرة    :األدلة ىلع أن اجلهل باملأمورات ال يُعذر بهامن  

 .الطمأنينة ترك  واذلي صالته يف امليسء حديث ... احلديث املعروف فرد  عليه فصىل فسلم ىلع انليب 

 ترك األعرايب أن ادلاللة وجه ،« ارجع فصل  فإنك لم تصل   قال هل: »  الرسولأن  :من احلديثوجه ادلاللة  

                                 «،  ارجع فصل  فإنك لم تصل   قال: »بل ، ويه مأموٌر بها جاهال ، ومع ذلك لم يعذره انليب  ،الطمأنينة
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 اجلهل باملأمور ال يُعذر برتكه.مرة، وهذا يدل ىلع أن أكرث من 

ملا صىل بانلاس وهو جنب أعد الصالة. رواه اإلمام مالك  من األدلة ىلع ذلك أن ابن عمر  وأيضاً 

 وادلارقطين.

م يف النسيان  ،اجلهل بفعل منيهٍّ عنه؛  من ضوابط اجلهل عند الشافعية  :الضابط اثلاين وهو   ،وهو قريب مما تقد 

 ثالثة أنواع أذكرها باختصار: 

ل، كمن رشب مخرا  جاهال    ،عنه ليس من باب اإلتالف  اما اكن منهي    أوالً: ه   أنها  وهذا ال يشء فيه ىلع من جل

 مخر، أو أىت مفسدا  من مفسدات العبادة جاهال .

يعيد الصالة؟ أن  ىلع هذا حديث معاوية بن احلكم ملا تكلم أثناء الصالة جاهال ، هل أمره انليب  ويدل

 باإلعدة. لم يأمره انليب 

بزنع اجلبة  بزنع اجلب ملا أحرم جببه وبالطيب، أمره انليب  حديث يعىل بن أمية، حيث أمره انليب  أيضاً 

 جلهله، وهذا ذكرت لكم أنه من أقوى األقوال يف العذر باجلهل.عندما أحرم ويه عليه ولم يأمره بالفدية 

ما اكن منهيا  عنه من باب اإلتالف، يف هذه احلالة جيب ىلع اجلاهل الضمان حفظا  ألموال انلاس ودفعا    ثانياً:

 للحرج عنهم.

كمن قتل جاهال  بتحريم   فاجلهل يف هذه احلالة شبهة مسقطة للعقوبة،  ،عنه موجبا  للعقوبة  اما اكن منهي    ثاثلاً:

 القتل فال قصاص أو اقتصاص الوكيل بعد عفو مولكه جاهال .
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أو ما ذكره السيويط هو تقريبا  رأي شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل، وكذلك هو   هذا  أن رأي السيويط  وأنا أقول:

رأي الشيخ ابن عثيمني بال استثناء، ورأيه أكرث دقة من غريه رمحه اهلل، فعىل رأي الشيخ لك من ترك واجبا  جهال  

اكن وقته باقيا  يؤمر بإعدة وجب عليه أن يأيت به وال يُعذر جلهله، لكن هذا مرشوط بأن يكون وقته باقيا ، إذا 

أمره أن يعيد لك الصلوات السابقة   ما تركه أثناء العبادة، ما ادليلل ىلع ذلك؟ حديث امليسء لصالته، هل انليب  

 شيخ رأي وهو –أو الصالة اليت يف الوقت؟ أمره أن يعيد الصالة اليت يه يف الوقت فقط، فإذا  الشيخ حممد يقول 

 جلهله يُعذر وال به يأيت أن عليه وجب جهال   واجبا   اإلنسان ترك إذا –موضع  من أكرث يف به رصحوقد  اإلسالم 

جيب عليه أن يعيده، وأما إن فعل املنيه عنه جاهال  فليس عليه يشء ويُعذر   فال  وإال  باقيا    وقته  يكون  أن  برشط 

 جبهله.

 ذكرت أن هذا القول هو اذلي تدل عليه السنة الصحيحة.

 بيق أن يقال: هل لك من ادَّىع اجلهل يُقبل منه ذلك؟ 

نقول هنا ما ذكره احلنابلة: إن اكن مثله جيهل حكم ذلك اليشء قُب ل منه وإال فال، إذا  فالبد يف قضية إذا 

 أو شخص ادَع اجلهل يف يشء معني البد أن ننظر إىل عدة أمور: ،استفتيت يف اجلهل

فهذا يُقبل منه دعوى اجلهل  ؛أو يف جمتمٍع اكفر ،ش فيه، فمن نشأ بباديٍة بعيدةاملجتمع اذلي يعي األمر األول:

 خبالف من أقام بني املسلمني يف مدنهم وقراهم.

يُنظر إىل حال من اد َع اجلهل هل هو من عمة انلاس أم من املتعلمني أم من العلماء؟ وهل هو  :األمر اثلاين

 بهة عنده أم ال؟مقرص يف السؤال أم ال؟ وهل انتفت الش
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َع جهله اثلالث:األمر                    هل هو مما خيىف اغبلا  ىلع عمة املسلمني أم مما ال خيىف؟  ،يُنظر إىل احلكم الـُمد 

لكن كون ابلنت أو بنت االبن ترث السدس تكملة اللثني هل   ،مما ال خيىف أن الصالة ركن من أراكن اإلسالم 

 س أو ال خيىف؟ خيىف، بنت االبن ترث السدس تكملة  للثلثني اذلي إذا وجد معها بنت.هذا مما خيىف ىلع انلا

ال يمكن أن جنعل حكما  عما  يدخل فيه لك من ادَع اجلهل، بل جيب انلظر يف لك  وبناء ىلع ذلك نقول:

 ؟وبعد ذلك حُيكم هل يُقبل ادعء امللكف اجلهل باحلكم أو ال، حالة بمفردها

 اخلامس من أسباب اتلخفيف: اإلكراه.السبب 

 .يدل ىلع خالف الرضا واملحبة :و»اإلكراه« يف اللغة

 حبيث ال خيتار مبارشته لو ُخيل  ونفسه.  ؛أو فعلٍ   ،فهو محل الغري ىلع ما ال يرضاه من قولٍ   :وأما يف االصطالح 

 :واألدلة ىلع أن اإلكراه سبٌب للتخفيف كثرية منها

ِ َمن } قوهل تعاىل:  ِ ٱَكَفَر ب ۡكرَِه َوَقلُۡبهُ  ۦٓ ِمۢن َبۡعِد إِيَمَٰنِهِ  ّللَّ
ُ
ِ  ۥإَِلَّ َمۡن أ ۢ ب يَمَٰنِ ٱُمۡطَمئِن   .[106]انلحل: {ۡۡلِ

 ، والن سيانل ، وما اسُتكر هوا عليه  : »قول انليب  كذلك حديث أيب ذر املشهور  
ل
 «. إن  اهللل جتاوزل عن أميت اخلطأ

 وهما قسمان مشهوران:  ؛اإلكراه إىل قسمنيالفقهاء يقسمون و

وال اختيار، فحكمه أن املكره يف هذه ، وهو اذلي ال يبىق للملكف معه قدرة :اإلكراه امللجئالقسم األول: 

 احلالة غري ملكف وُحيك االتفاق ىلع ذلك.

يبىق عنده اختيار،  لكن وال يرىض؛ وهو اإلكراه اذلي يزول معه الرضا القسم اثلاين: اإلكراه غري امللجئ:
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 .هذا اذلي نتلكم عنه

هو اذلي اختلف فيه العلماء، ضابط اإلكراه اذلي يكون سببا  للتخفيف عند  وحكم هذا القسم اثلاين

كره اإلنسان  :احلنابلة ذكروه يف كتاب الطالق، الضابط هو
ُ
كره اإلنسان   ،أنه إذا أ

ُ
أو ودله فقط ال أمه وال أبيه، إذا أ

، يعين تهديد لإلنسان أو هلما تهديدٍ  أو ،واخلنق ،اكلرضب  ؛بعقوبة ظلما   ودله ىلع أو – اإلنسان ىلع اإلكراه وقع –

أو أخذ  ،أو حبٍس  ،أو رضٍب  ،أو قطع طرف ،ودله، من قادٍر بسلطنة أو تغلٌب لكٍص وحنوه، واتلهديد يكون بقتلٍ 

 ماٍل يرضه كثريا .

ك  هذا هو الضابط عند احلنابلة،
ُ
ره اإلنسان أو ودله ظلما  بعقوبٍة أو تهديٍد هلما من قادٍر بسلطنٍة أو تغلٍب إذا أ

كره  ما  يفعل  لم  إذا  يُقتل  أنه  –لكٍص وحنوه بقتٍل، يكون اإلكراه إما ىلع القتل  
ُ
 منه  يُقطع  –  طرف  قطع  أو  –  عليه  أ

كره ما يفعل لم لو طرف
ُ
 ري يرضه.كث مالٍ  أخذ أو حيبس أو يرضب أو – عليه أ

 أثر اإلكراه ىلع اتلرصفات عند احلنابلة:

وهلم الكٌم يف كتب الفروع، فيف كتب األصول يقرر احلنابلة   ،املذهب عند احلنابلة هلم الكٌم يف كتاب األصول

ابن انلجار غري ملكف؟ ملكف، يف كتب أصول الفقه يقرر احلنابلة أن الـُمكره ملكف، قال    أوأن الـُمكره ملكف  

أي يبيح ما قبح ابتداء فعله " جار يف الرشح: ابن انل، قال الشيخ "  ويستبيح ما قبح ابتداء  " : ( خمترص اتلحرير) يف 

 ." ورشب املسكر ،اكتللفظ بكلمة كفرٍ  ؛من غري إكراه

 القاعدة  :يعين  -  وهذه القاعدة"    (:  قواعد األصول)  فالكمهم خمتلف فيه، يقول ابن اللحام يف  وأما يف الفروع  

 ال ما ىلع واألفعال األقوال إىل بالنسبة املذهب يف الفروع  يف احلكم خمتلفة - ملكف املكره وأن األصول يف اليت
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                      كراه ال يبيح األفعال وإنما يبيح األقوالاإل أن – اإلكراه يف ذكره اذلي الضابط هذا – املذهب وضابط خيىف،

كره ىلع لكمة الكفر :يعين -
ُ
كره ىلع قول، كما لو أ

ُ
قال:  -ال يكون عذرا  يف األفعال وإنما يكون عذرا  إذا أ

 واختلف الرتجيح.ضابط املذهب أن اإلكراه ال يبيح األفعال وإنما يبيح األقوال وإن اختلف يف بعض األفعال 

هل يكون اإلكراه يعين سببا  للتخفيف أو ال يكون؟ نقول: يف األفعال ال يكون  .إذا  هذا ضابط املذهب

 وأما يف األقوال فيكون سببا  للتخفيف. ،سببا  للتخفيف

كره عليها اإلنسان ال يُعذر من األمثلة
ُ
كره الزوج ىلع مجاع احلائض ف :ىلع األفعال اليت إذا أ

ُ
عليه كفارة لو أ

كره احلاج ىلع الوطء قبل اتلحلل األول 
ُ
كره ىلع الالكم يف الصالة بطلت الصالة ىلع املذهب، لو أ

ُ
واليُعذر، لو أ

كره ىلع قتل ماكفئه فقتل
ُ
ولدل ىلع الـُمكر ه  ، هلفسد حجه، لو أ ولُد أو ال جيب؟ جيب القل ، والـُمكرله ،جيب عليه القل

 ية كذلك.وادل  

أحيانا  يكون اإلكراه سببا  يف اتلخفيف يف األفعال، اختلف فيها  :يعين ؛ – قال كما – " يحواختلف الرتج" 

كره املعتكف ىلع اخلروج  :وهناك مسائل كثرية جدا  منها، الرتجيح
ُ
كره الصائم ىلع اإلفطار فإنه ال يُفطر، لو أ

ُ
لو أ

ر فف  كره ىلع الرسقة أو الُسك 
ُ
.من املسجد فال يبطل اعتاكفه، لو أ  عل فال حُيدُّ

فاإلكراه سبٌب للتخفيف فال يلزم من أقوال : "  –هذا ملخص ما ذكره ابن اللحام رمحه اهلل   –وأما يف األقوال  

، ومن أمثلة " الـمكرله يشٌء أبدا  فهو غري ملك ف، فال يأثم وال يرتتب ىلع أقواهل يشء إلباحة تلك األقوال يف حقه

كره ىلع ابليع بغري حق فال يصح ابليع، مجيع عقود  :ذلك
ُ
كره ىلع قول لكمة الكفر فإنه ال يكفر لو قاهلا، لو أ

ُ
لو أ

كره ىلع الطالق
ُ
 ال يصح يشٌء منها. ،والظهار ،وايلمني ،والعتق ،املكرله وإقراراته ال يصح يشٌء منها، لو أ
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 إذاً تلخص نلا أن مذهب احلنابلة ال خيلو اإلكراه عندهم من أمرين: 

وحياسب ىلع فعله إال يف  ،ويكلف املكره ،ويأثم، فال يكون عذرا   ،إما أن يتوجه إىل األفعال األمر األول:

 .بعض املسائل

وال حياسب ىلع أقواهل اليت  /وال يكلف املكره /فيكون عذرا   ،إما أن يتوجه اإلكراه إىل األقوال األمر اثلاين:

 قاهلا.

 طويل ال يتسع الوقت ذلكره يف اإلكراه.الكم هذا تقريباً ما يتعلق باإلكراه وهناك 

 . العرس وعموم ابللوى من أسباب اتلخفيف: السبب السادس 

 .إذا عم ت ابللوي بيشء فإنه يكون سببا  للتخفيف فيه رشع  

هو شمول وقوع احلادثة مع تعلق اتللكيف بها حبيث يعرس احرتاز امللكف منها،   :ابللوى يف االصطالح  وعموم

أو يعرس استغناء امللكفني أو امللكف عن العمل بها، ما يستطيعون االستغناء عنها  ،يتعذر ىلع امللكفني أن يرتكوها

 معرفة حكمها مما يقتىض كرثة السؤال عنه واشتهاره. أو حيتاج مجيع امللكفني أو كثرٌي منهم إىل ،إال بمشقة زائدة

لَّم ادلورسي يف كتابه عموم ابللوى  ن الالكم إ، وباملناسبة وأفضل من تكلم عن هذا السبب هو الشيخ مس 

يف عموم ابللوى قليل جدا  جدا  عند احلنابلة، هم يعملون بعموم ابللوى وأنه إذا عم ت ابللوى بيشء خيفف ذلك 

ل م ادلورسي اسمها: عموم ابللوى،  ،ن الالكم فيها قليل جدا  لك ،احلكم وهناك رسالة ادلكتوراه للشيخ مسل

 ألن الالكم يف عموم ابللوى قليل جدا . ؛أنه فعل أو أوجد من ال يشء يشء :يقال وحقيقة
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ت بنلجٍس إن ها منل الط   واألدلة ىلع أن عموم ابللوى من أسباب اتلخفيف حديث: » افنيل عليُكم إن ها ليسل و 

افات   و   «، وهناك أدلة كثرية ىلع هذا السبب من أسباب اتلخفيف.والط 

وأمثلته كما ذكرُت اهلرة اليت تكون   ،هل يقول احلنابلة بالعرس وعموم ابللوى؟ نعم يقول بها احلنابلة نقول:

 أريد أن أتوسع. والمن الطوافني، 

  .اتلخفيف: انلقصالسبب السابع واألخري من أسباب 

 :وجيري اتلخفيف بسبب انلقص يف ثالثة أمور

ر ،واإلغماء ،اجلنون وما يُلحق به، فاجلنون نقص، ويُلحق باجلنون العته :أواًل  وانلوم أيضا ، هذه لكها  ،والُسك 

 نقص وتكون سببا  من أسباب اتلخفيف.

ق ثانياً:   .فإنه نقص يف اإلنسان .الر 

ألنها يف احلقيقة نقص، واألصل أن املرأة خماطبة بما  ؛ن سببا  من أسباب اتلخفيفتكوو .األنوثة ثاثلاً:

ب به الرجل إال فيما استُثين.  خياطل
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   الرابعةالقاعدة 

ال   ):      قال الشيخ عبدالرمحن السعدي ْجِز، و  ع  الع  ِة، ف ال  و اِجٌب م  اع  لَُّق بِاالِْستِط  ع  الوُُجوُب ي ت ع  ُُم رَُّم م 

ةِ  ور  ُ  (.الَّضَّ

 وذكر هذه القاعدة يف انلظم بقوهل: 

ارِ  ْيـس  و اِجــٌب بِـال اْقــتِــد  لـ  ــع  اْضــِطـــرارِ           و  ـــرٌَّم م  ال  ُمـح   و 

ا.والواجب املراد به:   ما طلب الشارع فعله طلب ا جازم 

ا. وأما الُمحرَّم:  هو ما طلب الشارع تركه طلب ا جازم 

 وهذه القاعدة تضمنت قاعدتني:

 ال واجب مع العجر. القاعدة األوىل: •

 ال حمرم مع الرضورة. والقاعدة اثلانية: •

ْجزِ ويه: ) ،نتلكم عن القاعدة األوىل ❖ ع  الع   (.ال  و اِجٌب م 

ا عنها: "وما عجز عنه العبد من وعرب عنها شيخ اإلسالم بقوهل: "الواجبات لكها تسقط  بالعجز"، وقال أيض 

ا: "املعجوز عنه يف الرشع ساقط الوجوب".  رشوط العبادات يسقط عنه"، وقال أيض 



عة                
 
اف اسي م الب دي عة الب 

ق 
 
ت روق وال

 
امعة والف واعد واألصول الج 

 
رح الق     ش 

{ 63  } 

ا للعبادة، سواء  اكن واجب ا أو ، فاملراد بها أن مجيع ما أوجبه اهلل تعاىل، أو رسوهل وأما معناها:  أو جعله رشط 

ا للعبادة، أو  ركن ا فيها، أو وقف صحتها عليه، فهو مقيٌد حبال القدرة واالستطاعة، أما يف حال العجز وعدم رشط 

 القدرة فال يعترب مأمور ا به، ويسقط عنه؛ ألنه خارٌج عن استطاعة امللكف وطاقته.

ْجزِ أدلة هذه القاعدة: ) ع  الع   (.ال  و اِجٌب م 

ْ ٱفَ }قوهل تعاىل: ُقوا َ ٱ تَّ ِلَۡنا َما ََل َطاقََة ََلَا بِهِ }، وقوهل تعاىل:[16]اتلغابن: {ۡسَتَطۡعُتمۡ ٱَما  ّللَّ  [.286]ابلقرة: {ۦ  َوََل ُُتَمد

نَّة: ْعُتمْ »: قول انليب  ومن الُسّ ا اِْست ط  ٍء ف أتُوا ِمْنُه م  ْ ْرتُُكْم بَِش  م 
 
 ، رواه اإلمام مسلم.«إِذ ا أ

 والغزايل يف ]املستصىف[، واملوفق ابن قدامة حاكه يف ]املغين[. ،حاكه اجلويين ومن اإلمجاع:

ا أو سبب ا أو  وأما من جهة تطبيق هذه القاعدة فهو: مجيع ما يُسىمل  واجب ا يف الرشيعة، سواء  اكن ركن ا أو رشط 

ا وعد   غري ذلك، بل شيخ اإلسالم  طها الفقهاء هذه القاعدة إىل الرشوط اليت يشرت هل الكٌم لطيف ونفيس أيض 

: "وكذلك ما يُشرتلط يف القضاة والوالة من الرشوط"؛ ألن الفقهاء يشرتطون يف القايض يف القضاة والوالة، يقول 

 عرشة رشوط، وكذلك يشرتطونه يف احلاكم.

: "وكذلك ما يشرتط يف القضاة والوالة من الرشوط جيب فعله حبسب اإلماكن"، مىت ما أمكننا فعل يقول 

 هذه الرشوط، أو توفر شخص تتوفر هذه الرشوط العرشة فيه أو بعضها فهذا هو الواجب.وتوفري 

العجز فإن اهلل ال مع قال: "بل وسائر العبادات من صالة وجهاد وغري ذلك، لك ذلك واجٌب مع القدرة، فأما 

ا إال وسعها" انتيه الكمه   .يكلف نفس 
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  ما يستثىن من ادلخول حتت هذه القاعدة:

ن أخل  ببعضها  يصح  لمهناك واجبات ال تسقط بالعجز: أراكن احلج ال تسقط بالعجز، قال شيخ اإلسالم: "فمل

 حجه، سواٌء تركه لعذٍر أو غري عذٍر".

 عن بعض الواجب:امللكف نتلكم عن مسألة: إذا عجز 

تفصيل كبري ذكره ابن   إذا عجز امللكف عن بعض الواجب فهل يلزمه اإلتيان بباقيه اذلي لم يعجز عنه؟ فيها

 ، ولطوهل لن نتلكم عنه، وإنما نقترص ىلع الكم ابن انلجار، وهو خمترص لكنه ال ييف بكل املقصود.رجب 

قال ابن انلجار يف ]رشح الكوكب املنري[: "قاعدة املذهب تقتيض بقاء الوجوب"، إذا عجز عن بعض الواجب 

 وافق لقوهل تعاىل:امللحديث لفهل يلزمه أن يأيت بما لم يعجز عنه؟ يقول: " قاعدة املذهب تقتيض بقاء الوجوب" 

ْ ٱفَ } ُقوا َ ٱ تَّ اثم ذ، [16]اتلغابن: {ۡسَتَطۡعُتمۡ ٱَما  ّللَّ ا آخر أيض   ونقل بعض انلقوالت عن بعض العلماء. ،كر الكم 

أن املذهب: فيملن عجز عن بعض الواجب وقدر ىلع بعضه فإنه جيب عليه أن يأيت بما  فيتبني من الكمه 

قدر عليه من ذلك الواجب املعجوز عن لكه، هذا هو األصل العام إال أنه يستثىن من هذا األصل بعض املسائل، 

ا كثرية.إذا عجز ع  ن بعضه سقط وجوبه وال يبىق استحباب اإلتيان بما لم يعجز عنه، وأمثلته أيض 

ْجزِ أمثلة ىلع هذه القاعدة ) ع  الع   (:ال  و اِجٌب م 

ن عجز عن يشء من رشوط الصالة وفروضها وواجباتها فإنها تسقط عنه، ويصيل ىلع حسب ما يقدر مل أواًل: 

                        سعدي يقول: العليه من لوازمها، واملذهب: يقيدون يف بعض ذلك، وخيصون بعض املسائل، والشيخ ابن 
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عجز عن واجب أو رشط أو ركن فإنه يسقط  "أن األصل أن هذا جيري ىلع لك ما يتعلق بالعبادة، وهو أنه ملن

 عنه"، وكأنه غري مفروض عليه وال يف حقه.

ا: اكلكبري ثانًيا: ا مستمر  ن عجز عن الصوم عجز  ر عن لك يوم طعام  ،مل واملريض اذلي ال يُرىج برئه، أفطر وكف 

 مسكني.

 الكفارات املرتبة إذا عجز عن األىلع انتقل إىل ما دونه. :ثاثلًا

ــع  اْضــِطـــرارِ القاعدة اثلانية يف هذه القاعدة الرابعة: ) ❖ ـــرٌَّم م  ال  ُمـح   (.و 

وهذه القاعدة ذكروها متفرعة من قاعدة: )الَّضورات تبيح املحظورات(،    ويعرب عنها كثري من الفقهاء بقوهلم:

 ويه من القواعد اخلمس الكربى. )ال رضر وال رضار( أوالَّضر يزال( )

 ورة اليت تبيح املحرم؟ما يه الَّض

يه أن خياف عليه نفسه اتللف، ما املراد باتللف؟ املوت واهلالك، فهذه يه الرضورة اليت ف أما ىلع املذهب:

 تبيح للمضطر تناول املحرم.

 أن األشياء املمنوعة تعامل وقت الرضورة اكألشياء املباحة. واملراد بالقاعدة:

 أدلة هذه القاعدة: 

َ ٱَغرۡيَ بَاغ  َوََل ََعد  فًََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِٖۚ إِنَّ  ۡضُطرَّ ٱَفَمِن }قوهل تعاىل:  خاص  ، وهذا[173]ابلقرة: {١٧٣َغُفوٞر رَِّحيم   ّللَّ

 باملطعومات.
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َم َعلَۡيُكۡم إَِلَّ َما }وقوهل تعاىل:  ا َحرَّ َل َلُكم مَّ وهذا عم يف لك حمرم اضطر  ،[119]األنعام: {إََِلۡهِ   ۡضُطرِۡرُتمۡ ٱَوَقۡد فَصَّ

 .إيله املسلم

: "أمجع العلماء ىلع حتريم امليتة حال االختيار، وىلع إباحة األكل منها يف ثال ا: اإلمجاع: قال املوفق 

 سائر املحرمات".االضطرار، وكذلك 

 رشوط الَّضورة اليت تبيح املحرم:

 أن يكون الرضر يف املحظور اذلي حيل اإلقدام عليه أنقص وأقل من الرضر حالة الرضورة. أواًل:

ا بمقدار ما يدفع الرضورة، ويه قاعدة مشهورة  ثانًيا:                        أن يكون مقدار ما يباح أو يرخص فيه مقيد 

ر بقدرها  ونها: )عندهم يسم َ ٱَغرۡيَ بَاغ  َوََل ََعد  فًََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِٖۚ إِنَّ    ۡضُطرَّ ٱَفَمِن  }(، قال تعاىل:    الَّضورة تُقدَّ َغُفوٞر   ّللَّ

 .[173]ابلقرة: {١٧٣رَِّحيم  

يتود؟ أن ه، يعين تبقية حياته وال جيوز هل الشبع، وهل هل مق واحلنابلة قالوا: املضطر للميتة يأكل منها ما يسد ر

له شيئ ا من املحرم مىت ما احتاج إيله يأكله.  نعم، هل أن يتود من هذا املحرم، يعين جيعل معه يف جيبه أو يف رلح 

ر بقدرهاوقد ذكر الشيخ السعدي هذه القاعدة ويه: )  ( بقوهل يف املنظومة:الَّضورة تُقدَّ

 ْ ُكـلُّ ُم  ــُرور ْه    و  ـع  الضَّ ــُرور هْ  ـُظــوٍر م  ْت ــاُجــُه الضَّ ــا حت  ــْدرِ م   بِق 

 أال تكون للمضطر من وسيلة يدفع بها رضورته إال خمالفة األوامر أو إتيان انلوايه. رابًعا:

ا بزمن بقاء العذر، فإذا زال زالت اإلباحة. خامًسا:  أن يكون زمن اإلباحة والرتخيص مقيد 
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 أال يكون اضطرار مبطال  حلق الغري، فالرضر ال يزال بالرضر. سادًسا:

، ال متوه   سابًعا:  عة.مة أو متوق  أن تكون الرضورة قائمة فعال 

  مال الغري(.وهناك مسألة مشهورة يذكرها احلنابلة ويه: )االضطرار إىل

 إذا اضطر اإلنسان إىل مال الغري فال خيل احلال:

أن يضطر إىل أكل مال الغري اذلي لم يضطر ولم خيف الرضورة، يعين إنسان مضطر إىل أكل مال عند  أواًل:

شخٍص غري مضطر، فهذا جيب ىلع صاحب املال أن يبذهل للمضطر، وىلع املضطر قيمة هذا الطعام أو هذا املال، 

 كل.األاضطر إىل إذا  هذه

أن يضطر إىل نفع مال الغري، ولن يستهلك مال الغري وإنما سينتفع به، مضطر إىل أن ينتفع بمال الغري مع   ثانًيا:

بقاء عينه، ويف احلال اليت ال حيتاج صاحب املال إيله، فيف هذه احلال جيب ىلع صاحب املال أن يبذهل، وللمضطر 

 ، وهذا يف سياق اذلنب.[7]املاعون: {٧ نَ لَۡماُعوٱَويَۡمَنُعوَن }جمان ا بدون بقيمة، لقوهل تعاىل:

 أمثلة للقاعدة:

حمظورات اإلحرام إذا اضطر املحرم إيلها، وىلع املذهب: أو احتاج، ال يشرتط أن يضطر فقط، بل حىت  أواًل:

ن لم جيد انلعلني، فال فدي  ن لم جيد إزار، واخلفني لمل ة إذا احتاج، املحظورات حلت هل بالفدية، إال الرساويل لمل

 فيهما ىلع املذهب.

ر وهو صائم، حل هل مع وجوب القضاء. ثانًيا: ن اضُطر إىل تناول املفط   مل

ن اضُطر إىل امليتة، حل هل منها ما يسد رمقه. ثاثلًا:  مل
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 الخامسة القاعدة 

الرشيعة مبنية ىلع أصلني: اإلخالص للمعبود، واملتابعة للرسول ):      قال الشيخ عبدالرمحن السعدي

.) 

 وأشار الشيخ يف املنظومة إىل هذا األصل بقوهل:

 بها الصالح والفساد للعمل        ائر العملـا رشٌط لسـونيتن

اإلسالم، ويه الحظوا أن الشيخ يتتبع شيخ اإلسالم بهذه القواعد، وهذه القاعدة من القواعد الكبار عند شيخ  

 ، فإيلها مرد ادلين لكه، أصوهل وفروعه، ظاهره وباطنه.طرجليلة القدر عظيمة اخل

يف ]جامع العلوم[: "فإن ادلين لكه يرجع إىل فعل املأمورات وترك املحظورات، وإنما يتم ذلك   وقال ابن رجب  

نل ة، وهأبأمرين: األول:  ث  يِف  »ي يقتضيه حديث عئشة: اذل ذان يكون العبد يف ظاهره ىلع موافقة الُس  ْحد 
 
ْن أ م 

ُهو  ر دٌّ  ا ل ْيس  ِمْنُه ف  ا م  ذ  ْمِرن ا ه 
 
د به وجه اهلل تعاىل  «  أ يتضمنه حديث:   كما، والاين: أن يكون العمل يف باطنه يُقصل

اُل بِانلِّي ّاتِ » ا األْعم   ".«إِن ّم 

                                   ( الالكم ىلع قاعدة  اإلخالص للمعبود  ويندرج هذا حتت هذه القاعدة واألصل األول وهو: )

 .)األمور بمقاصدها(

 مجع أمٍر، ومعناه: احلال والشأن. واألمور: •

 مجع مقصد، ومعناه هنا: انلية. واملقاصد: •
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 : أن العلماء يبحثون انلية من جهتني: املشيقح شيخ خادلاليقول 

 من جهة العمل، ويه اليت يبحثها الفقهاء. األوىل:

 إال استطراد ا.  هامن جهة معمول هل، وهو اهلل عز وجل، قال: ويبحثها علماء العقيدة، والفقهاء ال يبحثون  اثلانية:

 عز وجل"، ال يشرتط أن تضيف قال يف ]اإلقناع[ ورشحه يف رشط انلية" وال يشرتط إضافة الفعل إىل اهلل

الصالة، نويت أن أصيل هلل عز وجل، نويت أن أزيك هلل عز وجل، "ال يشرتط إضافة الفعل إىل اهلل يف العبادات 

 ." ألن العبادات ال تكون إال هلل تعاىل" لكها"، قال الشيخ منصور: 

ن أوجبه".ثم قال يف ]اإلقناع[: "بل يستحب"، قال الشيخ منصور: "يستحب ذلك  ا من خالف مل  خروج 

أن األعمال لكها ال تُقبلل إال إذا نوى فاعلها اتلقرُّب إىل اهلل تعاىل، فيجب   (:  اإلخالص للمعبود   واملراد بقاعدة )

 أن خُيل ص العبد املسلم مجيع أعماهل هلل تعاىل دون ما سواه.

 وأدلة هذه القاعدة أدلة كثرية منها:

ِمُرٓواْ إَِلَّ َِلَۡعُبُدواْ }
ُ
َ ٱَوَمآ أ ِينَ ٱُُمۡلِِصنَي ََلُ  ّللَّ  [5]ابلي نة: {ُحَنَفآءَ  لد

ِ ٱَوَمن ُيَهاِجۡر ِِف َسبِيِل }وقال تعاىل: ۡرِض ٱََيِۡد ِِف   ّللَّ
َ
ا إََِل    ۦُمَرََٰغٗما َكثرِٗيا َوَسَعٗة  َوَمن َُيُۡرۡج ِمۢن بَيۡتِهِ   ۡۡل ِ ٱُمَهاِجرا  ّللَّ

ۡجُرُه  لَۡمۡوُت ٱُثمَّ يُۡدرِۡكُه  ۦَورَُسوَِلِ 
َ
ِۗ ٱلََعَ  ۥَفَقۡد َوَقَع أ ُ ٱَوََكَن  ّللَّ  .[100]النساء: {١٠٠ اَغُفوٗرا رَِّحيمٗ  ّللَّ
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نَّة: ا ن و ى  »: فاحلديث مشهور، حديث عمر  وأما من السُّ ّ اْمِرٍئ م 
ا لُِكِ إِن ّم  اُل بِانلِّي ّاِت، و  ا األْعم  ، « إِن ّم 

ر ابلخاري كتابه الصحيح، بال قال ابن رجب عن هذا احلديث: "اتفق العلماء ىلع صحته، وتلقيه قبول، وبه صد 

 يُراد به وجه اهلل فهو باطل ال ثمرة هل يف ادلنيا، وال يف اآلخرة".وأقامه مقام اخلطبة هل إشارة  منه إىل أن لك عمٍل ال 

أنه أخربه   سعد بن أيب وقاص  حديث  :  أيًضا من األدلة اليت تدل ىلع هذه القاعدة )اإلخالص للمعبود(

 فٌق عليه.مت، «إنك لن تنفق نفقة تبتيغ بها وجه اهلل إال أجرت عليها حىت ما جتعل يف يّف امرأتك»قال:  أن انليب 

 ثال ا: اإلمجاع.

 :واليت ال حتتاج املسألة اثلاثلة: األعمال اليت حتتاج إىل انلية

تاج يف صحتها إىل انلية، ويه حياألصل أن انلية البد منها يف لك عمل، لكن خرج عن هذا األصل أعمال ال 

 كثرية منها: 

 الرتوك، كإزالة انلجاسة، ترك الزنا، ترك الرسقة، وغريها من املنهيات، هذه ال حتتاج إىل انلية. أواًل:

 براء صح إبراءه.اإلإبراء اذلمة، لو أبرأ ادلائن غريمه ولم ينوي  ثانًيا:

ته تربأ، بل حىت لو ذلك، لم ينو  األداء، فإن ذم ديٌن دي نه لدلائن، ولم ينو  املأداء ادليون الواجبة، لو أدى  ثاثلًا:

 أداها غريه عنه برئت ذمته.

 انلفقات الواجبة ىلع األقارب، فإنها تصح حىت لو لم توجد معها نية. رابًعا:
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ا، حىت  االوقف ىلع املذهب: يصح ولو بال نية إذا اكن بالفعل، كأن يبين مسجد   خامًسا: ويأذن للناس إذن ا عم 

لو قال: أنا نويت أنه مؤقت، أو لسنة أو لشهر أو لسنتني أو لعرش سنوات، نقول: هو وقف حىت لو لم تنٍو وقفه، فإنه 

 تعاىل. يكون وقف وىلع هذا عمة السلف كما قال ابن رجب 

 فوائد انلية:

د أو يكون للعبادة كغسل يوم اجلمعة، فانلية يه اليت اكلغسل قد يكون للتربُّ أواًل: تميزي العبادة عن العادة: 

 حتدد.

فرضها ونفلها، فالعبادات منها ما هو نفل، ومنها ما هو فرض، فانلية  ثانًيا: تميزي العبادات بعضها عن بعض:

 يه اليت تمزي ذلك.

إين " : تعاىل، قال معاذ ي ىلع طاعة اهلل اكنلوم إذا نوى به اتلقو   ثاثلًا: أنها حتول العادات إىل عبادات:

 أحتسب نوميت كما أحتسب قوميت" رواه اإلمام ابلخاري.

 رشوط صحة انلية: 

 وعلٌم باملنوي". ،وتميزيٌ  ،وعقٌل  ،ذكرها يف ]اغية املنتىه[، قال يف رشوط الصالة: "ورُش طل لصحتها: إسالمٌ 

 اإلسالم، فال تصح العبادات من الاكفر، ال تصح من غري املسلم. أواًل يشرتط لصحة انلية:

 العقل، فال تصح العبادات من املجنون. ثانًيا:

 اتلميزي، فال تصح العبادة من غري املمزي  إال يف احلج والعمرة للنص انلبوي، أهلذا حج؟ قال: نعم ولك أجٌر.  ثاثلًا:
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 العلم باملنوي. رابًعا:

 ره يف ]اغية املنتىه[، وهو: أال يأيت بمنايف للنية.لم يذك هذا  :خامًسا

 واألشياء اليت تنايف انلية فتبطلها: 

وِِحَ إََِلَۡك ِإَوََل  }الردة،  أواًل:
ُ
ِينَ ٱَولََقۡد أ ۡكَت ََلَۡحَبَطنَّ َعَملَُك َوََلَُكوَننَّ ِمَن    َّلَّ ۡۡشَ

َ
ر: {لَۡخَِٰسِينَ ٱِمن َقۡبلَِك لَئِۡن أ م   [.65]الزُّ

 قطعها والعزم عليه، العزم ىلع قطع انلية يعترب مبطل ومفسد للنية. ثانًيا:

 الرتدد يف قطعها، ال أدري أقطع العبادة أو ال، فإن تردد فإن الصالة والعبادة تبطل. ثاثلًا:

 الشك يف انلية، هل نويت قبل الصالة أو قبل الوضوء، نقول: ال يصح.ىلع املذهب  رابًعا:

 العزم ىلع فعل حمظور يف العبادة يبطل العبادة. خامًسا:

 .االنتقال بانلية ملا هو أىلع منها سادًسا:

  ُمل انلية:

، لكن هل يستحب يقرر الفقهاء أن حمل انلية )القلب(، قال انلووي: "بال خالف"، كذا قال شيخ اإلسالم  

ظ بانلية مع عقد القلب هلا أم ال؟   اتللفُّ

ا، بأن يقول: نويت أن أصيل صالة العرص، أريد أن أرفع احلدث األصغر،   املذهب: أنه يستحب انلطق بانلية رس 

ا ويُكرله اجلهر بها.  نويت أن أغتسل غسل يوم اجلمعة، رس 
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ن شن ع ىلع احلنابلة من احلنابلة هو اإلمام  والقول اثلاين: ع اتللفظ بانلية، بل ال يستحب، وممل أنه ال يرُشل

ا غريب ا ىلع احلنابلة  ي احلجاو ، قال: يف كتابه ]احلوايش اتلنقيح[، وكتابه ]اإلقناع[، يقول يف ]اإلقناع[ الكم 

ظ بها وبما نواه هنا    قاهل: " منصور  الشيخ  قال  ،" بدعة  العبادات  سائر  ويف  -واتليمم  والغسل  الوضوء  يف  يعين–"واتللفُّ

 .اإلسالم  شيخ هو القول هذا أصل إذ ا ،" املرصية الفتاوى  يف

ا مع القلب كثري من املتأخرين، ومنصوص أمحد ومجع املحققني خالفه إال يف اإلحرام"":  ثم قال    واستحبه رس 

ا أن  نااملوضع الاين اذلي شن ع فيه احلجاوي ىلع احلنابلة هو ]حوايش اتلنقيح[، وذكر هذا بدعة وذكر الكم 

.  طويال 

، يقول ابن رجب يف ]جامع العلوم واحلكم[: "واختلف ، وهو أقرب لالكم السلف نأيت البن رجب 

ن كرهه، وال نعلم يف هذه  ن استحبه، ومنهم مل املتأخرون من الفقهاء يف اتللفظ بانلية يف الصالة وغريها، فمنهم مل

ا عن السلف وال عن األئمة إال يف احلج"، ثم أىت برواية عن اإلم  ام أمحد، قال أبو داوود: قلُت املسائل نقال  خاص 

ألمحد: أتقول قبل اتلكبري يف الصالة شيئ ا؟ قال: ال"، قال ابن رجب: "وهذا يدخل فيه أنه ال يتلفظ بانلية"، وهو 

 .الكم عليه نور انلبوة يف احلقيقة الكم ابن رجب 

 املبحث اخلامس: تعيني أو ذكر احلج أو العمرة يف اإلحرام:

ظ بانلي ظ بانلية أو هو هل هو تلفُّ ة أو هو تعييني للنُُّسك؟ إذا قال اإلنسان: "بليك عمرًة وحًجا" هل هذا تلفُّ

 تعيني للنُُّسك اذلي يريد أن يفعله؟
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: "بليك عمرة  املعارصين جيوز اتللفظ بانلية، فقول انليبفتاوى بعض العلماء يقول: "إال احلج"، فيجوز حىت 

ا"  ظ بانلية أو هووحج   ُسك اذلي يريد أن يفعله؟تعيني للنُّ  هل هو تلفُّ

 نقول: هو تعيني للنسك، ليس تلفظ بانلية.

ظ بانلية يف احلج عند احلنابلة؟  إًذا ما املراد باتللفُّ

ظ بانلية، ويه اليت  أن يقول: امهلل إين أريد النُ ُسك الفالين فيرسه يل، كما يف ]الزاد[، فلكمة)أريد( يه اتللفُّ

 مرشوعة.ذكرنا أنها غري 

امهلل " يف ]جامع العلوم واحلكم[: "وصح عن ابن عمر أنه سمع رجال  عند إحرامه يقول:  يقول ابن رجب 

إين أريد احلج أو العمرة، فقال هل: أتُعل م انلاس أو ليس اهلل يعلم ما يف نفسك؟" يعين يف سياق اإلنكار، وقال 

ا: "وقال أكرث السلف منهم عطاء  :جتزئه انلية عند اإلهالل"، يعين" وانلخيع:  ،حممدو ،موالقاس ،وطاووس  ،أيض 

 جتزئه انلية يف قلبه.

 ما هو وقت انلية يف العبادات ىلع املذهب؟

يقول: "وزمن انلية أول العبادات أو قبيلها بيسري سوى صوم"، انتهت القاعدة، ملاذا استثىن الصوم؟ ألن الصوم 

ويمسك بعد طلوع الفجر الاين، فالليل بالنسبة للصوم لكه حمل  جيوز أن ينويه من بعد الغروب، مع أنه سيصوم 

ا حنو هذا الالكم الشيخ  للنية، وإال يف غري الصوم فانلية البد أن تكون مع أول العبادة أو قُبيلها بيسري، وذكر أيض 

اف القناع[.  منصور يف ]كش 
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 نذكر بعض اتلفصيل يف العبادات:

 أوجب احلنابلة أن تتقدم انلية ىلع أول واجب فيه وهو: )التسمية(. يف الوضوء: 

 أوجبوا أن تتقدم انلية أو تكون مقارنة تلكبرية اإلحرام. ويف الصالة:

ن لم يبيت انلية من الليل»:  فنقول: أنهم جعلوا الليل لكه وقت ا للنية؛ لقول انليب    أما يف الصيام: ، «ال صيام لم 

ن لم ينوي :يعين  ه من الليل.لمل

 ُسك.فال يصحان من دون انلية، وانلية فيهما: اإلحرام اذلي هو نية ادلخول يف النُّ  وأما يف احلج والعمرة:

نتلكم عن انلية املعتربة يف العبادات وهذه مسألة وعنوان اسمه: )صيغ انلية(، يعين ما يه األشياء اليت إذا نواها 

 يذكرونها يف لك العبادات، ويغفل عنها الكثري من انلاس.صحت العبادة منه؟، وهذه موجودة 

 أواًل يف الوضوء: مىت يرتفع حدث اإلنسان؟ ذكروا مخس أو ست صيغ نذكر بعضها فقط:

 إذا نوى رفع احلدث يرتفع حدثه. .1

 حدثه.إذا نوى ما جتب هل الطهارة، يقول: أتوضأ ناوي ا أصيل، ما حكم الوضوء للصالة؟ واجب ا فريتفع  .2

ن هل الطهارة مثل قراءة القرآن، هل يرتفع حدثه؟ نقول: نعم، يرتفع حدثه. .3  أن يتوضأ ملا تُسل

ماذا لو نوى أن يتوضأ، هل يرتفع حدثه؟ نوى أن يغتسل، هل يرتفع حدثه؟ نقول: ال يرتفع احلدث، وهو من 

أن وضأ وهو اذلي يفعله انلاس، البد ، إذا نويت أت " عبادة إذا نوى اسمها ال تصح"العبادات يف األلغاز يقولون: 

أو تنوي ما تسن هل  ،أو تنوي ما جتب هل الطهارةال بد أن تنوي رفع احلدث، تنوي الصيغ اليت ذكروها، يف الوضوء 
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عبادة " الطهارة، أو تنوي جتديد مسنون ا، يعين لو نويت الوضوء فقط ما تصح منك، وهذا ذكره اجلرايع يف األلغاز: 

 ويه: الوضوء. " ال تصح إذا نوى اسمها

ناوي ا لو نوى أن يتوضأ لرفع احلدث، يصح، أتوضأ لفعل الصالة، أتوضأ لغسل، أتوضأ لقراءة القرآن، أتوضأ 

جتديد مسنون ا، إذا أطلق لرفع احلدث، أغتسل لرفع احلدث، أطلق هنا، يرتفع احلدثان: األصغر واألكرب، هذه يغفل 

وسوس، ألن بعضهم معتاد ىلع فعل معني يدخل يف وسواس جديد، لكن عنها كثري من انلاس، لكن ال أحد ي 

 واألوىل تصحيح العبادة. ال توهم نفسك

 ثانًيا: صيغ انلية يف الغسل: يف الوضوء قاهلا الشيخ عثمان سبعة، وأما يف الغسل فيه ستة:

 إذا اغتسل من الصيغ اليت يرتفع بها احلدث األكرب واألصغر يف االغتسال:

 ل ناوي ا رفع احلدثني، فريتفع احلدثان.إذا اغتس .1

 إذا اغتسل ناوي ا رفع احلدث وأطلق، فريتفعان. .2

 بوضوٍء وغسل اكلصالة، يرتفع احلدثان، إىل آخره من الصور إذا اغتسل ناوي ا بغسله فعال  ال يباح إال .3

 موجودة يف املطوالت.ويه ، اخلمس

 صيغ انلية يف اتليمم: 

 :يعين ؛وليس برافع، مبيح لإلنسان ،ينوي رفع حدث؟ ال يصح، ملاذا؟ ألن اتليمم مبيحهل يصح يف اتليمم أن 

 ويأذن هل أن يفعل ويمارس العبادة، لكن حدثه موجود لم يرتفع. ،يسمح هل
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 يشرتط احلنابلة أمرين:

 أن ينوي بفعله ذلك اتليمم، ينوي أن يفعل اتليمم يف رضبه للرتاب ومسح الوجه والكفني. أواًل:

 أن يُعني  ما يتيمم هل، وما يتيمم عنه. انًيا:ث

 فعل الصالة، قراءة القرآن، مس املصحف.ما يتيمم هل مثل:  •

 أو انلجاسة اليت ىلع ابلدن ىلع املذهب. ،أو أكرب ،حدث أصغر ما يتيمم عنه: •

اختيار شيخ اإلسالم والسعدي الرواية الانية أن اتليمم مبيح ورافع، وهذا علقنا عليه يف كتاب ]اإلرشاد[، وأنه  

 وابن عثيمني.

 رابًعا: حىت تصح صالته البد من أمرين:

، أو يمثل أن يصيل  أنه جالس يلعبأن ينوي بفعله ذلك الصالة، ال ينوي  •  ينوي أنه يصيل.البد أن مثال 

الصالة صالة الظهر، أن ينوي عني صالةٍ معينة، مثل: إذا أراد أن يصيل الظهر ينوي أنه يصيل، وأن هذه  •

، يأيت العشاء: ينوي أن يصيل، ويُعني  الصالة اليت يريد أن يصليها. :الوتر، يعين ا أو نفال   هذا معني سواء اكن فرض 

 ب هذه انلية عن بعض انلاس أو ال؟زهل تع

يستضيفك شخص قد  .مثل ما قال شيخ اإلسالم: "جمرد قصد"، جمرد القصد إىل العبادة فهذا يكيف يف انلية 

ال، والظهر إذا  ولم تنو  وتدخل يف نقاش حاد يف مسألة علمية ثم تقام الصالة وتأتون الصالة، وتدخل  العشاء أص 

 .حيصل هذاووم، انلمن  ا، أو العرص إذا اكن جالس  ااكن اإلنسان متعب  
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خيتار أنه ال يشرتط تعيني معينة، يكيف أن ينوي أن يصيل، والصالة تعيني، وهذا يف ابن عثيمني الشيخ حممد 

احلقيقة ما رأيت مثله يف املذهب، اذلي رأيته يف املذهب القول الاين: هو أن ينوي فرض الوقت، إذا اكن فرض 

ا. ا فيه فجر   الوقت عشاء فيه عشاء، إذا اكنت فجر 

ن ال جيب تعيني انلية قا ل ابن رجب يف قواعده: "ويف بعض ذلك اختالف مشهور بني العلماء، فإن منهم مل

للصالة املفروضة، بل يكيف عنده أن ينوي فرض الوقت، وإن لم يستحرض تسميته يف احلال، وهو روايٌة عن اإلمام 

 أمحد"، هذا ذكره يف ]القواعد[.

ض الوقت ال ينووه، يأيت ويصيل، وبعد ما ينتيه يدرك أو يأيت يف باهل أن اإلشاكل أن انلاس ايلوم حىت نية فر

 الصالة صالة العشاء أو املغرب، أو يف أثناء الصالة، أو أحيانًا ال يدري.

 خامًسا: صيغ انلية يف الزاكة:

األلف ناوي ا بها الزاكة، أن ينوي الزاكة، ينوي اسمها، ال إشاكل يف هذه، خالف الوضوء، ينوي أن يزيك، أخرج هذه  

 أو ينوي بها صدقة املال أو صدقة الفطر.

 وأما صيغ انلية يف الصيام: 

 فعىل املذهب فالبد فيه من أمرين: 

 أن ينوي بفعله ذلك اإلمساك عن املفطرات، ينوي الصوم. •

 أن يُعني  ذلك الفعل وهو: الصوم، من الليل، هذا من يوم رمضان أو نذر أو كفارة. •
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 ُسك.نيته اإلحرام، واإلحرام هو نية ادلخول يف النُّ  احلج:

ا اشرتط احلنابلة يف الطواف والسيع: انلية، وأن يُعني  أن هذا الطواف للعمرة أو للحج.  أيض 

ا، و وهذهاملسألة املهمة ويه: الترشيك يف انلية:   ا تقسيمات.هلتكلم العلماء فيها كثري 

 قسمني:مسألة الترشيك يف انلية تنقسم إىل 

من الرشك،  وأنهأنه باطل  جدالأن يشارك العمل من أصل نية غري نية اتلقرب إىل اهلل، فهذا ال  القسم األول:

 .«قال اهلل تعاىل أنا اغىن الرشاكء عن الرشك، من عمل عمال أرشك ميع فيه غريي تركته ورشكه»قال:  انليب 

  هذا العمل للناس، ما حكمه؟وسواٌء اكن هذا العمل لكه لغري اهلل، من األصل أن 

ليس فيه يشء هلل، لكه لغريه، ال يكاد يصدر املسلم  :: "وهذا الرياء املحض"، يعينباطل، يقول ابن رجب 

يف فرض الصالة والصيام، وقد يصدر يف الصدقة الواجبة واحلج وغريهما من األعمال الظاهرة واليت يتعدى نفعها، 

من اهلل  تفإن اإلخالص فيها عزيز، وهذا العمل ال شك أنه ال يشك مسلٌم أنه حابٌط، وأن صاحبه يستحق املق

 ة".والعقوب

 أو يكون العمل من أصله هلل ولغري اهلل، ما حكم هذا العمل؟

ا باطل، وغري صحيح، يقول ابن رجب: "وال نعلم عن السلف يف هذا خالف ا أنه باطل".   أيض 

 أن يكون أصل العمل هلل، ثم تطرأ نية الرياء، فهذا ال خيُل احلال:القسم اثلاين: 
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ه، فما حكم العبادة حينئٍذ؟ صحيحة وال يرض، قال يف ]الغاية[: أما أن يدافع هذا الرياء ويطرده عن نفس .1

 "بال خالف".

ن العمل  .2 أن يسرتسل معه، يطرأ الرياء، األصل: العمل هلل عز وجل ويدخل عليه الرياء، فيسرتسل معه، حُيس 

ذكر هذا الرأي، من أجل نظر انلاس، فهذا فيه خالف، واملذهب واذلي رجحه اإلمام أمحد أنه ال يبطل به العمل، و

ح اإلمام أمحد أن عمله ال يبُطل"، هذا هو املذهب  وهو الوحيد اذلي ذكره الشيخ مريع يف ]اغية املنتىه[، قال: "ورج 

 عند اإلمام أمحد.

ل يف هذا املسرتسل مع الرياء، يقول: إن اكن العمل ينبين آخره ىلع أوهل )مثل الصالة( فإنها  وبعض العلماء يفص 

ا إذا اكن العمل ال ينبين آخره ىلع أوهل )كقراءة القرآن والصدقة( فما اكن فيه الرياء فإنه يبُطل، وما اكن تبُطل، وأم

 قبل الرياء فإنه صحيح".  وهذا رأي الشيخ ابن عثيمني فيما أذكر.

فهل يرضه   : إذا أثىن انلاس ىلع اإلنسان بعد العمل،ذكر ابن رجب قسًما ثاثلًا يف مسألة الترشيك يف انلية ويه

ا، ثم ألىق اهلل هل الناء احلسن يف قلوب املؤمنني بذلك، ففرح ؟ يقول  يرضه  أم ال : "فأما إذا عمل العمل هلل خالص 

 هذا ليس فيه رياء وليس فيه رشك. :بفضل اهلل ورمحته واستبرش بذلك، لم يرضه"، يعين

أنه ُسئ ل عن رجل يعمل عمل هلل من خري وحيمده  عن انليب  ويف هذا املعىن جاء حديث أيب ذر 

 خر جه اإلمام مسلم.« تلك اعجل برشى املؤمن»انلاس عليه، فقال: 

هناك مسألة إذا هم اإلنسان بمعصية من املعايص، وهذا فيه أقسام لن نتوسع فيه، كذلك إذا هم العبد بعمل 

 حسنة فيه تفصيل.
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 (:ابعة للنيب  املتاألصل اثلاين اذلي تضمنته القاعدة: )

ُهو  » :ويدل ىلع هذا األصل حديث عئشة املشهور، وهو قول انليب  ا ل يْس  ِمْنُه ف  ا م  ذ  ْمِرن ا ه 
 
ث  يِف أ ْحد 

 
ْن أ م 

ا للرشع، وللرشوط واألراكن اليت يذكرها الفقهاء.«ر دٌّ   ، متفٌق عليه، والبد أن يكون العمل موافق 

 سعدي أمثلة كثرية جًدا:الومن أمثلة هذا األصل: ذكر الشيخ ابن 

لك معاملٍة من بيٍع أو إجارة أو رشكة أو غريها من املعامالت تراضا عليها املتعامالن، لكنها ممنوعة  رشع   -1

مة.  فيه باطلٌة حُمر 

ضيلهم ىلع املذهب، بعض األوالد ىلع بعض، أو تف  ختصيصكذلك اتلربعت اليت نىه اهلل ورسوهل عنها،  -2

م.  فإن هذا حُمر 

لغيلت. -3
ُ
 كذلك رشوط الواقفني: البد أن تكون موافقة  للرشع غري خمالفة، فإن خالفته أ

 كذلك انلاكح يقول رشوطه وأراكنه إىل آخر الكمه. -4

 .كذلك انلذور، ال حيلف العبد إال باهلل أو اسم من أسماءه، إىل آخر الكمه  -5
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 السادسة القاعدة 

ع إال ما رشعه اهلل ورسوهل ):      قال الشيخ عبدالرمحن السعدي األصل يف العبادات احلَّض، فال يرُش 

.) 

(، واألصل يف العادات اإلباحة فال األصل الاين: )متابعة انليب   :هذا األصل متعلق بالقاعدة السابقة، يعين

 .حيرم منها إال ما حرمه اهلل ورسوهل 

 ذكر هذين األصلني يف منظومته فقال:

ـْه   اح  بـ  اتِن ــا اإْلِ ـاد  ْصـُل يِف ع 
 
بـاح     و اأْل ــارُِف اإْلِ ِــيء  ص  تَّـى َي   ـهْ ــح 

ُمــوْر 
ُ
ْشـُروًعـا ِمـن  األ ْـس  م  يل  ـْذُكــورْ      و  ـْرِعن ـا م  ْيـُر الَّـِذي يِف ش   غ 

هذان األصالن ذكرهما شيخ اإلسالم يف كتبه، وذكر أن األصل اذلي بىن عليه اإلمام أمحد " : قال الشيخ 

ع  مذهبه أن العادات األصل فيها اإلباحة، فال حيُرم منها إال ما ورد حتريمه، وأن األصل يف العبادات أنه ال يرُشل

 ".منها إال ما رشعه اهلل ورسوهل 

 وهذه القاعدة هلا أصلني:

 (.وهل تعلق باألصل الاين يف القاعدة السابقة وهو )متابعة انليب  (:األصل يف العبادات احلَّضاألول: )

 (.األصل يف العادات اإلباحةاثلاين: )
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يعين املنع، األصل فيها أنها ممنوعة، ال تتعب د إال بما رشعه اهلل عز (: األصل يف العبادات احلَّض: )األصل األول

ث يف ادلين.وجل، أو انليب   ، ما عداه ال حُتد 

 أدلة هذه القاعدة:

ِ   ۡۡلُۡكمُ ٱإِِن }قوهل تعاىل: أوال  من القرآن الكريم:   .[ 57] األنعام  {إَِلَّ ّلِلَّ

َِن  }وقوهل تعاىل: َكَُٰٓؤاْ َۡشَُعواْ لَُهم مد ۡم لَُهۡم ُۡشَ
َ
ِينِ ٱأ َذۢن بِهِ    لد

ۡ
ُ  ٱَما لَۡم يَأ لِِمنيَ ٱلَُقِِضَ بَيَۡنُهۡمۗ ِإَونَّ    ۡلَفۡصلِ ٱَولَۡوََل ََكَِمُة    ّللَّ َٰ  لظَّ

َِلٞم 
َ
 . [21]الشورى: {٢١لَُهۡم َعَذاب  أ

نَّة: ا:  ثانًيا من الُسّ ُهو  ر دٌّ »احلديث اذلي ذكرناه سابق  ا ل ْيس  ِمْنُه ف  ا م  ذ  ْمِرن ا ه 
 
ث  يِف أ ْحد 

 
ْن أ  ، متفٌق عليه.«م 

ا قول انليب  ُموِر ف إِنَّ لُكَّ »: وأيض 
ُ
ث اِت األ ُُمْد  ال ل ةٌ إِيَّاُكْم و  ٍة ض  ُُكَّ بِْدع  ٌة و  ث ٍة بِْدع   ، أخرجه أبو داوود.«ُُمْد 

 اإلمجاع: حاكه شيخ اإلسالم يف الفتاوى. ثاثلًا:

 يستفاد من هذه القاعدة ما ييل:حفظه اهلل: املشيقح يقول الشيخ خادل 

 بدعة.سد باب ابلدع، فإنا نطابلهم )أهل ابلدع( بادليلل، وإال اكن عملهم أواًل: 

 يف الرشع. ةحكمي للعقلسد ابلاب عن العقالنيني اذلين جيعلون  ثانًيا:

 ضابط ابلدعة: 

 .أن يرشع عبادة  لم يرشعها اهلل تعاىل، ورسوهل  أواًل:
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ها الُمغري  إىل تلك  يرشع عبادة رشعها انليب  أن  ثانًيا:   ىلع صفٍة أو زمٍن خمصوص أو ماكٍن خمصوص، ثم غري 

 الصفات.

 (:األصل يف العادات اإلباحةاألصل اثلاين يف القاعدة السادسة: )

"ما اعتمده انلاس من املآلك واملشارب وسائر بقوهل:  سعدي الوالعادة يف االصطالح كما عرفها الشيخ ابن 

 اتلرصفات املعتادة".

واألمور املتكررة املعقود يف االنطباع : "العادة يه عبارة عما استقر يف انلفوس، املشيقح وقال الشيخ خادل

 السليم".

ويه ما اعتاده انلاس يف معامالتهم، يف مآلكهم ومشاربهم ومالبسهم  (:األصل يف العاداتمعىن القاعدة: )

وصنائعهم وأعماهلم، األصل يف هذه لكها أنها حالل، ليست واجبة وليست حمرمة إال ما دل ادليلل الصارف من 

 اإلباحة إىل الوجوب أو إىل اتلحريم أو حنو ذلك.

 األدلة ىلع هذه القاعدة:

ِيٱُهَو } ىل:قوهل تعا أواًل من الكتاب: ا ِِف  َّلَّ ۡرِض ٱَخلََق لَُكم مَّ
َ
  [.29]ابلقرة:  {ََجِيٗعا ۡۡل

َم زِيَنَة }وقوهل: تعاىل:  ِ ٱقُۡل َمۡن َحرَّ ِ  لَِّتٓ ٱ ّللَّ ۡخَرَج لِِعَبادِه
َ
يدَِبَٰتِ ٱ وَ  ۦأ ِۡزِقٖۚ ٱِمَن  لطَّ ِيَن َءاَمُنواْ ِِف  لرد ةِ ٱقُۡل ِِهَ لَِّلَّ  ۡۡلََيوَٰ

ۡنَياٱ  [.32]األعراف:  { لِۡقَيََٰمةِ  ٱَخالَِصٗة يَۡوَم  ل 

ن ّة:  .«إن من أعظم املسلمني جرًما من سأل عن شيًئا من املحرم وُحرِّم من أجل مسأتله»:  قول انليب    ومن الُسّ
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 حاكه انلووي يف ]املجموع[، واملوفق يف ]املغين[. وثاثلًا اإلمجاع:

 العادة تنقسم إىل قسمني:

 عدة خاصة: ويه ما يعتاده املرء يف حياته، يف شئونه اخلاصة. •

 عدة عمة: ويه ما تعتاده اجلماعة بشلك عم. •

 وستأيت قاعدة مستقلة عن العادة.

ن ة يف   العادات موافقة أهل ابلدل، كما يف كيفية بلاسهم وشعورهم وحنو هناك قاعدة يذكرها الفقهاء ويه: أن السُّ

 .ذلك، فإن خالف فقد يكون من الشهرة

قال يف ]اإلقناع[ ورشحه: "ويُكرله لبس ما فيه شهرة، أي: ما يشتهر به عند انلاس، ويشار إيله باألصابع، ئلال  

خالف زيه املعتاد،   -  ثوب الشهرةأي:    –خل فيه  يكون ذلك سبب ا إىل محلهم ىلع غيبته، فيشاركهم إثم الغيبة، ويد

ن لبس ثوب ا مقلوب ا أو حموال  كجبة أو قباء حمول كما يفعله بعض أهل اجلفاء والسخافة" إىل آخر الكمه   .كمل

ن القال الشيخ ابن  سعدي: "وهذان األصالن نفعهما كبري، وبهما تعرف ابلدع يف العبادات، والعادات، فلك مل

م شيئ ا لم حيرمه الشارع من عدات فهو مبتدع".أمر بيشٍء م ن حر   ا لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، ولك مل
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 القاعدة السابعة

اتللكيف وهو ابللوغ والعقل، رشط لوجوب العبادات، واتلميزي رشط : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

 (.ويشرتط مع ذلك الرشد للترصفات، وامللك للترباعتلصحتها إال احلج والعمرة فيصحان ممن لم يُمزي، 

 ذكر الشيخ هنا ما يشرتط ألربعة أمور: العبادات، واملعامالت، واتلربعت.

 (. اتللكيف وهو ابللوغ والعقلقال : ) 

 هو األمر بما يشق. اللغة:واتللكيف يف 

 وخطاب الرشع أمر ونيه وإباحة.: هو إلزام مقتىض خطاب الرشع، االصطالحوأما يف 

ال يقصد تعريف اتللكيف بأنه هو ابللوغ والعقل، وإنما (  اتللكيف وهو ابللوغ والعقل) والشيخ يقصد بقوهل: 

 يقصد أن اتللكيف إذا أطلقه الفقهاء فهم يعنون به: ابللوغ والعقل، وال يقصد تعريف لكمة اتللكيف.

تعلق باتللكيف هو عالمات ابللوغ، ويذكر العلماء عالمات ابللوغ، أين يذكر العلماء عالمات ابللوغ يف ومما ي 

 كتب الفقه؟ يف أي باب؟ يف باب أو كتاب احلجر، يف املحجور عليه حلظ نفسه.

 عالمات ابللوغ أربعة:

 االحتالم، وهو باإلمجاع، أمجع العلماء ىلع أن من احتلم فإنه قد بلغ، ويثبت إما باإلقرار أو بابلينة.  العالمة األوىل:
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يف الصحيحني أنه أراد  استكمال مخس عرشة سنة لذلكر واألنىث، حلديث ابن عمر العالمة اثلانية: 

زِن، فلما اكن يف غزوة يف غزوة أحد، واكن عمره أربع عرشة سنة، قال: " فلم جُي  الغزو مع انليب 

 ". متفق عليه.األحزاب أجازه، واكن عمره مخس عرشة سنة

 واملراد بهذه العالمة ما لم تأت  عالمة قبلها، وإال فهو بالغ إن أتت عالمة قبل مخس عرشة سنة.

، وهذا مشرتك   حول القبل، حلديث عطية القريظ   -وليس انلاع  -نبات الشعر اخلشن    العالمة اثلاثلة:

 بني اذلكر واألنىث.

 ويه خاصة باألنىث: العالمة الرابعة،

 احليض، وهذا باإلمجاع، وحيك إمجاع  أن املرأة إذا حاضت فإنها قد بلغت. أواًل:

 احلمل؛ ألنه ال يكون إال بإنزال مين.ثانًيا: 

 وقد ذكرت أن هذه القاعدة اشتملت ىلع رشوط بعض اتلرصفات.

 ، ورشوط وجوب العبادات:تالعبادا أواًل:

ا  .1 ا "، واملراد به أن يكون بالغ  اتللكيف، واملراد باتللكيف عند الفقهاء إذا قالوا: " يشرتط أن يكون ملكف 

، فال جتب عبادة إال بهذين الرشطني، فإن ختلف أحدهما فال جتب العبادة ىلع العبد، لكن هل  عقال 

 .-إن شاء اهلل-تصح منه، أو ال تصح؟ سيأيت 
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 ما يستثىن من هذه القاعدة: العبادات املايلة. 

 فالعبادات املايلة ال تتعلق باتللكيف، ومما يدخل يف ذلك ثالثة أشياء:

ا، اكملجنون مثال  إذا اكن عنده أموال تبلغ نصاب ا، جيب أواًل: الزاكة . والزاكة واجبة ىلع اإلنسان ولو لم يكن ملكف 

 ك ماال  يبلغ نصاب ا وجب عليه أن يُزيك بالرشوط املعتربة يف الزاكة.عليه أن يُزيك، كذلك الصغري إذا مل

وانلفقات الواجبة جتب ىلع غري امللكف حىت املجنون،  ثانًيا، مما يستثىن يف العبادات املايلة، انلفقات الواجبة:

ا، والصغري، وهل يتصور أن يكون صغري وجيب عليه أن ينفق ىلع أقاربه؟ نقول: نعم؛ كأن يرث إرث   ا ماال  كثري 

.  وهل مثال  أم لم يأتها يشء، وحمتاجة للنفقة، فيجب انلفقة، جيب ىلع ويله أن ينفق ىلع أمه، أو زوجته مثال 

 فإذا أتلف الصغري أو املجنون شيئ ا فإنه يلزمه ضمانه. ثاثلًا: مما يستثىن وال يشرتط هل اتللكيف، ضمان الُمتلفات:

أو يدخلونها حتت احلكم الوضيع، ال حتت احلكم اتللكييف، وإذا أدخلناه حتت  وهذه األشياء الفقهاء يسمونها

 احلكم الوضيع فحينئذ ال يشرتط فيها اتللكيف، ويقولون وجوبها من باب ربط احلكم بسببه.

ل؛ جتب ىلع الكبري، والصغري، والعاقل، وغري العاق -الزاكة– فإنها يقول الشيخ عبد الرمحن يف القواعد اجلامعة: )

 وفعاًل (. لعموم انلصوص قواًل منه 

يف خمترص اتلحرير: " ال يشرتط للحكم الوضيع تكليف، وال علم، وال كسب،  يقول ابن انلجار  أيًضا

 وال قدرة إال يف مسأتلني:

 .-هذا سبب؛ لكنه يشرتط هل اتللكيف  -: سبب عقوبة؛ اكلقصاص، األوىل
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 .-امللك سبب؛ ولكن يشرتط هل اتللكيف نقل  -: نقل امللك؛ اكبليع، ثانًيا

 وأما ما عدا هذين فإنه ال يشرتط اتللكيف ".

 ثانًيا: رشوط صحة العبادات.

 يشرتط لصحة العبادة اتلميزي، ومن املمزي ىلع املذهب؟ من استكمل سبع سنوات.

ويه: احلج والعمرة، فتصح   أما الطفل غري املمزي ال تصح مجيع عباداته، إال عبادة واحدة تصح منه وهو غري ملكف،

 عن غري املمزي، ومن اذلي ينوي عنه؟ ويله، والوِل يقولون الوِل يف املال.

أما املمزي، املمزي يصح منه احلج والعمرة، لكن من اذلي ينوي عنه؟ هل ينوى عنه أو يؤمر بأن ينوي عن نفسه؟ 

 يؤمر، يأمره ويله أن ينوي عن نفسه.

 ثالثة أشياء: -اليت ذكرها الشيخ يف القاعدة  -ثاثلًا: رشوط صحة اتلرصفات املايلة 

 ابللوغ.  .1

 العقل.  .2

 الرُّشد. .3

 وهذا اذلي يذكره الفقهاء بقوهلم: " أن يكون العاقد جائز اتلرصف "، ويريدون بذلك احلر ابلالغ العاقل الرشيد.

يف هذه القاعدة، رشوط صحة اتلرباعت اكهلبة بغري عوض،  -رمحه اهلل–رابًعا: من الرشوط اليت ذكرها املؤلف 
 والصدقة، والوقف، فيُشرتط هلا أربعة رشوط:

 الرشط األول: ابللوغ.
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صح ويستثىن من ابللوغ يشء يصح حىت من غري ابلالغ، ترصف فيه تربع ويصح من غري ابلالغ. ما هو؟ الوصية. ت 

الوصية من غري ابلالغ، ملاذا استثنوا الوصية؟ ألنها ال تكون إال بعد املوت، وحينئذ ال رضر عليه يف حياته ليس 

هنالك رضر، والوصية أصال  ال تُنفذ وال يُذهب بها إىل املوىص إيله، أو املوىص هل إال بعد املوت، يف حال                ال 

 هذا املال.  حيتاج إيله، ال حيتاج الصيب إىل

 فالوصية تصح حىت من غري ابلالغ، إذ ا هذا الرشط األول من رشوط صحة اتلربعت، ابللوغ.

 الرشط اثلاين: العقل.

 الرشط اثلالث: الرشد.

يستطيع أن يترصف يف ماهل ترصف ا  -ما املراد بالرشد ىلع املذهب؟ هل الصالح يف ادلين أو الصالح يف املال؟ 

ا يبيع ويشرتي  املراد به ىلع املذهب: الصالح يف املال، بأن يبيع ويشرتي فال يُغنب اغبل ا، وال يبذل ماهل  - صحيح 

 يف حرام، أو يف غري فائدة، هذا هو الرشيد.

 أن يبيع ويشرتي فال يُغنب اغبل ا. أواًل:

 أال يبذل ماهل يف حرام. ثانًيا:

ا.أال يبذل ماهل يف غري فائدة، فإذا حصلت هذه الرش ثاثلًا:  وط الالثة، فإن اإلنسان يكون رشيد 

 أن يكون املتربع مالاك  للمال اذلي تربع به. الرشط الرابع لصحة اتلرباعت:
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 القاعدة الثامنة 

األحاكم األصويلة والفروعية، ال تتم إال بأمرين: وجود رشوطها ) :  قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

 (.وأراكنها، وانتفاء موانعها 

  وذكر هذين الرشطني يف نظمه بقوهل: 

 لك الرشوط واملوانع ترتفع  وال يتم احلكم حىت جتتمع 

 ما املراد باألحاكم األصويلة هنا؟ 

األمور العقدية، وتتمثل هنا يف هذه القاعدة يف الوعد املطلق باجلنة، والوعد الشيخ يريد باألحاكم األصويلة هنا: يه  

 املطلق بانلار، ىلع عمل أو قول.

فإن جاءنا وعد مطلق بأن من فعل كذا دخل اجلنة، فال بد من وجود رشطني حىت يدخل اجلنة، إذا فعل هذا 

 اليت تمنعه من دخول اجلنة.الفعل، وهو وجود الرشوط، وأراكن ذلك الفعل، وانتفاء املوانع 

كذلك إذا جاءنا وعد مطلق ىلع دخول انلار، فال حيكم ىلع لك شخص عمل عمال  مثال  والشارع توعده بأن 

 يدخل به انلار أنه سيدخل به انلار؛ ألن ال بد من حتقق رشطني: وجود الرشوط واألراكن، وانتفاء املوانع.

 وأما املراد باألحاكم الفروعية.

 م الفروع الفقهية، اكلصالة، والزاكة، والصيام، وابليوع، وكذلك انلاكح، وحنو ذلك.أحاك يه
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 بعض معاين لكمات هذه القاعدة:

 املراد به املنع. أواًل: احلكم:

 مجع رشط، وهو العالمة يف اللغة. ثانًيا: الرشوط:

 فهو ما يلزم من عدم العدم، وال يلزم من وجوده وجود، وال عدم ذلاته. وأما يف االصطالح:

 فأراكن اليشء أجزاء ماهيته. وأما الركن:

 احلاجز. املانع، لغة:

 : فهو ما يلزم من وجوده العدم، وال يلزم من عدمه وجود وال عدم ذلاته.وأما يف االصطالح

  املعىن اإلمجايل للقاعدة:

ترتتب عليه آثاره حىت تثبت رشوطه، وتنتيف موانعه، فإذا ختلف رشط، أو وجد مانع لم  أن احلكم ال يثبت، وال

 يثبت احلكم.

فقد تتوفر الرشوط واألراكن لكن يوجد مانع من دخوهل يف هذا الوعد أو الوعيد، وقد ينتيف املانع لكن امللكف 

 لم حيقق مجيع الرشوط، ومجيع األراكن.

 أدلة القاعدة: 

 اتفق العلماء ىلع هذه القاعدة. ادليلل األول:

 كما ذكر الشيخ الشرثي، ديلل لك رشط وديلل لك مانع يدل ىلع هذه القاعدة. ادليلل اثلاين:
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 ثم بعد ذلك نتطرق إىل معىن الصحة وابلطالن.

  أواًل: معىن الصحة يف العبادات واملعامالت.

 .-هذه يذكرها أهل األصول  -به ذمته  ما املراد بالصحة يف العبادات؟ قال بعضهم: أن يفعل ما تربأ 

وبعضهم يقول: أن املراد بالصحة يف العبادات: سقوط القضاء بفعلها، وأما الصحة يف املعامالت: املراد بها ترتب 

 أحاكمها املقصودة منها عليها.

 ثانًيا: معىن الفساد أو ابلطالن يف العبادات واملعامالت.

 سقوط القضاء،  ويف املعامالت: عدم ترتب األثر عليها.املراد به يف العبادات: عدم 

 هل هناك فرق بني الفساد وابلطالن أو ال يوجد فرق؟ 

يفرقون بني انلاكح الفاسد وهو املختلف فيه، وابلاطل اذلي اتفق العلماء ىلع بطالنه؛ كناكح اخلامسة، وانلاكح 

 زمن العدة.

ا هناك احلج الفاسد، مىت يكون احلج فاسد   ؟ بالردة والعياذ أيض  ا؟ إذا جامع قبل اتلحلل األول، ومىت يكون باطال 

 باهلل.

ا صور أخرى  وأما ما عدا هذين املوطنني فال فرق بني ابلطالن والفساد، هذا يف الغالب، ذكر الشيخ املرداوي أيض 

 يف كتابه.

 أمثلة هذه القاعدة:
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 هذا يدخل يف لك األبواب الفقهية. الوضوء.

كم عليه بالصحة حىت تتوفر رشوطه، وتنتيف موانعه. وكذلك الصالة، واملرياث هناك رشوط وهناك الوضوء ال حي

موانع ال بد أن تنتيف املوانع وتتوفر الرشوط، اإلرث، احلكم ىلع املعني بالكفر ال يثبت إال بعد توفر الرشوط 

 يستجاب إال بتوفر رشوطه وانتفاء وانتفاء املوانع، ادلعء يقول بعضهم دعوت دعوت ولم يستجب يل فادلعء ال

 املوانع اليت تمنع من إجابته.

ا: أن دخول اجلنة ال يكون كذلك إال إذا توفرت رشوط ذلك العمل  كذلك ما جاء من األعمال وقد ذكرتها سابق 

 واملوانع اليت تمنع من حتقق دخول اجلنة، وهكذا.

ال بد يف لك حكم من تمام رشوطه : "  بمسألة ما يُبطل العبادة أو املعاملة، فقال  ثم أىت الشيخ 

ومن انتفاء موانعه، ولكها مفصلة يف كتب األحاكم املعروفة، وهلذا لك عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا 

 لها ".فسد فال بد من أحد أمرين: إما لفقد الزم من لوازمها، وإما لوجود مانع خاص يُبط
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 القاعدة التاسعة

كم به الشارع،                    ) :  قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  العرف والعادة يُرجع إيله يف لك ُحكم ح 

 (. ولم حيُده

 وذكرها يف نظمه بقوهل:

 حكم من الرشع الرشيف لم حُيد  والعـرف معـمـول بـه إذا ورد 

، يف مجيع ابلدلان، أو بعضها،   والعرف يف االصطالح: هو ما اعتاده أكرث انلاس وساروا عليه أقواال  اكنت، أو أفعاال 

 سواء أكان ذلك يف مجيع العصور، أو يف عرص معني.

 ما الفرق بني العادة والُعرف؟

ه بني العادة ذكرت أن اذلي يظهر يف املذهب أنهم ال يفرقون بني العادة والعرف، إال يف موضع واحد فقط فرقوا في

 والعرف وهو موضع يف كتاب الوقف، وال نريد أن نذكره حىت ال نطيل.

أعم من العرف؛ حيث تطلق العادة ىلع ما اعتاده انلاس،   أن العادةوقال بعض العلماء: الفرق بني العادة والعرف:  

 قط.فيُطلق فقط ىلع ما اعتاده مجهور انلاس ف وأما العرفوما اعتاده اإلنسان مع نفسه، 

 أيهما أعم بهذا اتلفريق؛ العادة أم العرف؟ 

نقول: إن العادة أعم؛ ألنها تشمل عدات انلاس، وتشمل عدة اإلنسان، خبالف العرف فإنه ال يشمل إال عدات 

 انلاس فقط، فلك عرف عدة وال عكس.
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 املعىن اإلمجايل للقاعدة:

: " إذا وجدت الشارع حكم بيشء بإجياب، أو حتريم، أو استحباب،  يقول الشيخ عبد الرمحن السعدي  

فال خيلو إما أن حيده، ويفرسه، ويمزيه، فرُيجع إىل تفسري الشارع، كما أمر بالصالة وذكر فضلها وصفتها، فرنجع 

ه فرنجع إىل العادة؛ ألنه حكم ىلع العباد بما إىل ما حده فيها، وكذلك الزاكة، والصالة، والصيام، وإما أال حيد

ِ }يعرفونه ويعتادونه، وقد يرصح هلم بالرجوع إىل ذلك كما يف قوهل تعاىل:  وُهنَّ ب  [ ".19]النساء: {لَۡمۡعُروِفٖۚ ٱوَََعِۡشُ

،                           احلكميف معناها وضابطه يف رشح ]الكوكب املنري[ : " وضابطه لك فعل ُرتب عليه وقال الشيخ ابن انلجار 

 وال ضابط هل يف الرشع، وال يف اللغة؛ كإحياء املوات، واحلرز يف الرسقة ".

احلرز اتفق العلماء ىلع أنه ال يُقطع إال إذا رسق من حرز، لكنهم اختلفوا يف هذا احلرز، فكيف نعرف أن هذا 

 لعرف اذلي يف ابلدل.املال حُمرز أو غري حُمرز؟ لك هذا يكون بالرجوع إىل ا

،  قال  ، وإعطاء  ا، وإيداع  : " كإحياء املوات، واحلرز يف الرسقة، واألكل من بيت الصديق، وما يعد قبض 

 -، وانتفاع املستأجر ما جرت فيه العادة                  -يعين: بني الزوجني –وهدية، وغصب ا، واملعروف يف املعارشة 

 ، قال: "وأمثال هذه كثرية ال تنحرص".-بالسكن اذلي أجره، فإنه يُرجع فيه إىل العادةيعين: كيف ينتفع املستأجر 

 أدلة إعمال قاعدة العادة ُمكمة:

ِ  ۥََلُ   لَۡمۡولُوِدٱَولََعَ  }أن الرشيعة ناطت بالعرف كثري ا من األحاكم، كقوهل تعاىل:    أواًل:  {لَۡمۡعُروِفٖۚ ٱرِزُۡقُهنَّ َوكِۡسَوُتُهنَّ ب
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، إن أبا سفيان  لرسول اهلل  قالت: قالت هند أم معاوية  حديث عئشة  ثانًيا:

ا؟ قال:   .» خذي أنت وبنوك ما يكفيك باملعروف «رجل شحيح، فهل يلع  جناح أن آخذ من ماهل رس 

ا حديث حرام بن حميصة عن أبيه أن ناقة للرباء بن عزب دخلت حائط رجل  فأفسدته  -أي: بستانه  -وأيض 

ىلع أهل األموال؛ أي: ىلع أهل  -ىلع أهل األموال حفظها بانلهار  عليهم، فقىض رسول اهلل 

أن حيفظوها بالليل.                      ، وحكم ىلع أهل املوايش-البساتني، وانلخيل، واملزارع أن حيفظوا مزارعهم بانلهار 

 أخرجه أبو داود وغريه.

يف ]الكوكب املنري[: " وهو أدل يشء ىلع اعتبار العادة يف األحاكم الرشعية، إذ بىن   قال الشيخ ابن انلجار 

 اتلضمني ىلع ما جرت به العادة ".  انليب

 ُحيك اإلمجاع يف هذه القاعدة ) أن العادة حمكمة (، حاكه املحيل يف رشحه ىلع مجع اجلوامع. ثاثلًا:

 رشوط العرف اذلي َيب العمل به، نذكرها باختصار:

 أن يكون مضطرد ا، أو أغلبي ا. أواًل:

ا يف مجيع احلوادث. ا: بأن يكون العمل به بني متعارفني مستمر   مضطرد 

ا يف أكرث احلوادث. واملراد بكونه أغلبي ا:  أن يكون العمل به وجريانه بني أهله واقع 

ا غري الحق، فالعمل اذلي يعمل به هو العرف   ثانًيا: من رشوط العرف اذلي جيب العمل به: أن يكون العرف سابق 

 السابق للمعاملة، ال العرف الالحق.
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ا رشعي ا من ك  ثاثلًا:  تاب اهلل تعاىل، أو سنة رسوهل  من رشوط العمل بالعرف: أال خيالف العرف نص 

، فإن اكن كذلك فال عربة به، فهو عرف فاسد، كما لو تعارف انلاس ىلع أن يبنوا ابليوت مفتوحة، ال  ، أو إمجاع 

يسترت النساء عن الرجال، كما يف بعض ابلدلان، فما حكم هذا العرف؟ عرف فاسد، وال جيوز العمل به، فال تقيد 

 به العقود.

 الرشط شيخ اإلسالم يف ] الفتاوى [، وابن القيم يف ] إعالم املوقعني [.     وحىك هذا 

ت ا ملنفعة. رابًعا:  أال يكون العرف جابل ا للرض، أو مفو 

أال يوجد من أحد املتعاقدين ترصيح خيالف العرف. نرجع للعرف إذا لم يوجد ترصيح، أو رشط خيالف  خامًسا:

 لعرف وجب العمل بالرشط ال بالعرف.العرف، فإذا وجد رشط خيالف هذا ا

 أقسام العرف، يُقّسم العرف باعتبارين:

 باعتبار كونه قويل ا، أو عملي ا، ينقسم إىل قسمني: أواًل:

طلق انرصف إيله من غري   العرف القويل: .1
ُ
وهو اللفظ املتفق ىلع أن يُراد منه غري تمام مدلوهل، حبيث إذا أ

 قرينة.

أهم جمال يُطبق فيه العرف القوِل: هو األلفاظ املتعلقة باتلرصفات والعقود من صيغ العقود، واألقارير، وألفاظ 

: اهلل يرحبك،   الوصايا، واألوقاف، والطالق، والعتاق، وحنو ذلك. مثل: ما تعارف عليه انلاس، كأن يقول ابلائع مثال 

 أو نصيبك، فهذا يعترب قبول.
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وهو ما يعتاده انلاس بينهم عن طريق العادة املتكررة، أو عن طريق العمل، وهو يف  العرف العميل:  .2

 الغالب أقل رتبة من العرف القوِل؛ ألن القوِل رصيح يف اإلرادة.

  مثال العرف العميل:

 س يف هذه األيام حمالت ابليع والرشاء بدون استئذان، هذا عرف عميل.دخول انلا

 ينقسم العرف من حيث عمومه وخصوصه إىل قسمني:

وهو أن يتعارف انلاس ىلع يشء يف ابلالد لكها، وهذا حمل اتفاق ال إشاكل فيه، وإنما جيب  عرف اعم: .1

 العمل به.

ا ببدل، أو ماك عرف خاص: .2  ن، أو بني فئة من انلاس دون أخرى.وهو ما يكون تعارفه خمصوص 

  من أمثلة العرف اخلاص:

ابتداء السنة يف اإلجارة، مىت تبدأ السنة يف اإلجارة يف السعودية؟ بالسنة اهلجرية، ويف مرص، وبالد اخلليج لكها، 

ا عرف معترب.   ويف العالم لكه يبدأ بامليالدي، هذا أيض 

 هل هناك فرق بني اتلاريخ امليالدي واهلجري يف األيام؟ 

ا يعترب من العرف العميل، وخيتص يف                                نعم، امليالدي فيه زيادة عن اهلجري اثنا عرش ا، هذا أيض  يوم 

 بدلان دون بعض.
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 أمثلة للقاعدة:

 أمثلة كثرية. ذكر الشيخ 

باإلحسان إىل الوادلين، واألقارب، وايلتاىم، واملساكني، وابن السبيل، وإىل مجيع اخللق، يُرجع يف  أمر اهلل  أواًل:

 كيفية اإلحسان إىل ما تعارف انلاس عليه، أنه إحسان هلؤالء.

يف عقود املعاوضات، واتلربعت الرضا بني الطرفني، فلك ما تعارف  ورسوهل  اشرتط اهلل  ثانًيا:

يفيد اتلعاقد انعقد العقد به، القبض يُرجع فيه إىل العرف، احلرز والرسقة يرجع فيه إىل العرف،  انلاس عليه أنه

األمني إذا فرط أو تعدى يضمن كيفية اتلفريط أو اتلعدي يُرجع فيه إىل عرف انلاس، انلفقة ىلع األقارب 

يف السلع والغنب واتلدليس يرجع فيه والزوجات يرجع يف كيفيته ومقداره إىل ما تعارف انلاس عليه، العيوب اليت  

 إىل العرف.

 . وغري ذلك من األمثلة اليت ذكرها 

 أخريًا، هل احلنابلة يعملون بهذه القاعدة؟ 

نقول: نعم، احلنابلة يعملون بهذه القاعدة يف مسائل كثرية، منها ما ذكرته يف األمثلة السابقة، وجعلها ابن انلجار 

ا حتكيم العادة، وهو معىن قول من أدلة الفقه، ف احلنبيل  قال يف ] رشح الكوكب [ : "ومن أدلة الفقه أيض 

."  الفقهاء إن العادة حمكمة، أي: معمول بها رشع 
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 القاعدة العاشرة 

ابلينة ىلع الُمديع، وايلمني ىلع من أنكر يف مجيع احلقوق وادلاعوى )  :    قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  

 (. وحنوها

 يه ما أبان احلق وأظهره. وابلينة:

 فيه مجع دعوة، ويه طلب استحقاق يشء يف حق غريه أو ذمته. وأما ادلاعوى:

 املعىن اإلمجايل للقاعدة:

القاعدة هذه من أعظم القواعد يف الرشيعة حقيقة، ويه اليت يقوم عليها عمل القضاة يف املحاكم، هذا العمل 

 يع وايلمني ىلع من أنكر.اذلي يقومون به، ابلينة ىلع املد

جيب ىلع من ادَع شيئ ا أن يأيت بابلينة ىلع ما ادعه، ثم حيكم هل، فإن لم يكن هل بينة، فيجب ىلع املنكر املدَع 

 عليه أن حيلف بأنه ليس عنده حق للمديع.

ا ويف لك ادلع(  يف مجيع احلقوق وادلاعوى  )وقول الشيخ هنا  وى، لك من ادَع ، هذا ينطبق ىلع لك من ادَع حق 

ا، أو أىت بدعوى؛ فابلينة ىلع املديع وايلمني ىلع من أنكر.  حق 

 : -نذكرها بشلك خمترص  -وأدلة هذه القاعدة 

لو يعطى انلاس بدعواهم، الدىع ناس دماء رجال وأمواهلم، » املتفق عليه:  حديث ابن عباس  أواًل:

 .«ولكن ايلمني ىلع املدىع عليه 
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 .«ولكن ابلينة ىلع املديع وايلمني ىلع من أنكر » ويف سنن ابليهيق: 

قال قتادة يف تفسريها: " فصل ، [20]ص:  {٢٠ ۡۡلَِطابِ ٱَوفَۡصَل  ۡۡلِۡكَمةَ ٱَوَءاَتۡيَنَُٰه  ۥَوَشَدۡدنَا ُملَۡكهُ }قوهل تعاىل: ثانًيا:

 اخلطاب: هو ابلينة ىلع املديع وايلمني ىلع من أنكر ".

مجع ىلع هذا األصل اذلي  قال الشيخ عبد الرمحن  ثاثلًا: اإلمجاع.
ُ
يف القواعد واألصول اجلامعة: "وقد أ

 حيتاجه القايض واملفيت، ولك أحد".

ذكرت لكم أن ظاهر الكم الشيخ يف القاعدة: أن ابلينة ىلع املديع وايلمني ىلع من أنكر يف لك احلقوق، 

 ا ال يستحلف فيها املنكر، ويه:وادلعوى، وهذا يف احلقيقة ليس ىلع املذهب، هناك يف املذهب اثنا عرش شيئ  

لو ادَع شخص ىلع آخر أن هذا ال يصيل، املديع ما عنده بينة ، هل يقال للمدَع عليه: احلف؟ ال  . العبادات.1

 يقال هل، ولو لم حيلف هل يقىض عليه بانلكول؟ ال يقىض عليه بانلكول.

آخر أنه زنا، أو رسق، وأنكر املدَع عليه، فهل . ال يستحلف فيها املنكر، لو ادَع شخص ىلع  . حدود اهلل تعاىل2

يستحلف القايض املدَع عليه؟ ال يستحلفه، ولو أىب أن حيلف هل يُقىض عليه بانلكول؟ ال، ال يقىض عليه 

 بانلكول.

 . انلاكح.3

 . ال يستحلف من أنكر الطالق.. الطالق4

 . الرجعة.5
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 . اإليالء.6

 . أصل الرق.7

 . الوالء.8

ة.. االستيالء 9 م 
 
 لأل

 . النسب.10

 . القود.11

 احلف أنك ما قذفت فالن، ال يستحلف فيه.. القذف. 12

فمن اديع عليه بواحد من هذه األشياء، وليس عند املديع بينة، وأنكر املدَع عليه ما اديع عليه، ال يستحلف 

 وال يُقىض فيها بانلكول، يعين: لو قال لن أحلف ال يقىض عليه بسبب عدم حلفه.

 رت تعليالت كثرية، وأدلة ىلع أنه ال يستحلف يف العبادات.وذك 

أنه يُستحلف فيها، ويميل إيله تلميذه الشيخ ابن عثيمني   أما ما عدا العبادات واحلدود، فعىل الكم الشيخ  

 .يف هذا األمر 

ا قاعدة الشيخ، ويه قاعدة شيخ اإلسالم وابن القيم  -ابلينة ىلع املذهب  أبان احلق، ولكن : هو لك من -طبع 

 املذهب عنده ابلينة املراد بها الشهود، ويقسمونها إىل سبعة:
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 يقسمون ابلينة إىل سبعة، حبسب املشهود عليه:

  أواًل: ما ال يقبل فيه إال أربعة رجال عدول، وهو الزنا، واللواط.

ۡربَ }فال يثبت عندهم شهادة نساء، لقوهل تعاىل:  
َ
َّۡوََل َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ [، وهذا حيك فيه اإلمجاع، 13]انلور:  {َعةِ ُشَهَدآَء   ل

 حاكه ابن القيم، وابن رشد، وغريهما.

 وكذلك ال يثبت حد الزنا حبمل املرأة، إذا محلت املرأة وليس هلا زوج وال سيد فإنها ال حُتد، ىلع املذهب.

 . والرواية الانية أنها حتد وهو اختيار شيخ اإلسالم والشيخ ابن عثيمني 

 ثانًيا: من ادىع من ُعرف بغىًن أنه افتقر.

شخص يعرف بغىن عند انلاس، ويديع أنه فقري ليك يأخذ من الزاكة، فهذا ال يثبت فقره إال بثالث، وديلله حديث 

من قومه لقد   -يعين من ذوي العقول  –من ذوي احلىج    » ورجل أصابته فاقة حىت يقول ثالثة:    قبيصة  

 . احلديث أخرجه مسلم.أصابت فالنًا فاقة «

ا، فال بد من شهادة رجلني. ثاثلًا: بقية احلدود غري الزنا:  اكلقذف، والرسقة، والرشب، والقصاص، واتلعزير أيض 

قال ابن الوزير: " اتفقوا ىلع أن النساء ال تقبل شهادتهن يف احلدود والقصاص" ، حىت لو اكن اعتداء امرأة ىلع 

 امرأة يف عرس، هل تقبل شهادة املرأة يف جمتمع النساء؟ التقبل يف القصاص.

، اكنلاكح، والطالق، والرجعة، واخللع، رابًعا: ما ليس بعقوبة وال مال وال يقصد به املال ويطلع عليه الرجال اغبلًا

 والنسب، وغري ذلك، هذا ال بد فيه من رجلني، وال يقبل فيه شهادة النساء.
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 . خامًسا: املعامالت املايلة

 د شهودها أوسع من غريها:املال وما يقصد به، اكلقرض، وابليع، والرهن، فهذه عد

 رجل. .1

 رجل وامرأتان لآلية. .2

ا؛ ألن انليب  .3  قىض بشاهد ويمني. رجل ويمني املديع، شاهد واملديع حيلف أيض 

، وليس عند املديع -بدين مثال     -انلكول. إذا نكل عن ايلمني املدَع عليه. شخص ادَع ىلع آخر بمال   .4

ا.بينة، نقول للمدَع عليه احلف، فإذا لم   حيلف يُقىض عليه بهذا ادلين، وهذا ىلع املذهب طبع 

ا. القول الاين: ذكرت أن ابلينة: هو لك ما يبني احلق، وهذا أطال فيه ابن القيم   كثري 

 داء دابة. -من أنواع ابلينة  -سادًسا 

أو رأسه، كيف يثبت يعين مرض ادلابة، أو االعتداء ىلع ادلابة بما يثبت، كذلك داء موضحة إذا أوضحه يف وجهه   

 هذا؟ يقبل قول طبيب وبيطاٍر واحد، إذا لم جند غريه وإال فيشرتط طبيبة.

كعيوب النساء حتت الياب، ومثل هلا: " إال بديل بالوجه وايلدين "، وهذا  سابًعا: ما ال يطلع عليه الرجال اغبلًا.

 يدل ىلع أن النساء اكنوا يغطون وجوههم.

اكلوجه، هذه تقبل فيه شهادة امرأة، كذلك الرضاعة، ابلاكرة، اليوبة، واحليض أن  كعيوب النساء حتت الياب:

هذه املرأة حاضت، كذلك اجلراحة اليت حتصل يف جمتمع النساء يف احلمام ويف العرس مما ال حيرضه إال النساء، 

 وهذا يدل ىلع أنهم ال خيتلطون، ال يوجد عندهم اختالط النساء بالرجال.
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 ادة امرأة عدل، قال: " واألحوط اثنتان ".تقبل فيه شه

 هذه السبعة اليت يذكرها الفقهاء يف كتاب الشهادات يف باب عدد الشهود.

 يف كتاب ]اإلرشاد[ الشيخ السعدي أىت ببينات يذكرونها، لكن لم يذكروها يف هذا ابلاب، أضاف 

هم إذا ادعوا ىلع شخص أن فالن قتل فالن، وال وهذا يدخل حتت القسامة، وهو أن  ثامًنا: ما بينته أيمان املدعني.

يوجد شهود، وال ..، فيجب ىلع املدعني أن حيلفوا؟ مخسني يمين ا أن هذا هو القاتل، وحينئذ يثبت هلم                           

 ما يريدون أرادوا قصاص أو ادلية.

 لقسامة " .يقول: " ما بينته أيمان املدعني، وحلفه ىلع وجه املبالغة، ويه ا

ما يف شهود، يثبت هل املال بمجرد الوصف، وهذا متحقق يف اللقطة، إذا وصفها. مىت  تاسًعا: ما بينته جمرد وصف.

 ما جاء صاحبها ووصفها لزم دفعها إيله، بال يمني.

إذا تنازع رجالن يف ودل، فرُيجع فيه إىل القافة، فمن أحلقته القافة به ُحكم   العارش: ما بينته القافة يف تنازع الودل.

 أنه ابنه.

ا أمور ا أخرى نكتيف بما ذكرناه.  وذكر أيض 
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 القاعدة الحادية عشرة 

 (. األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن، وايلقني ال يزول بالشك) :  قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

 نظمه بقوهل:وعرب عنها يف 

 فال يزيل الشك لليقني    وترجع األحاكم لليقني 

 وهذا يرجع لقاعدة: ايلقني ال يزول بالشك، واذلي يعود لقوهل األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن، قوهل يف نظمه:

 واألرض واثلياب واحلجارة  األصل يف ميــاهنا الطهــارة

 وانلفس واألموال للمعصوم   واألصل يف األبضاع واللحوم 

 فافهم هــداك اهلل مـا يُمل  حتريمهــا حىت ييجء احلــل 

 أواًل: قاعدة: ايلقني ال يزول بالشك.

 هو العلم، وزوال اليشء. وايلقني يف اللغة:

ه حصول اجلزم، أو الظن الغالب : فيعرفه بعض علماء القواعد الفقهية القواعد الفقهية، بأنوأما يف االصطالح

 بوقوع اليشء، أو عدم وقوعه.   

 مطلق الرتدد. وأما الشك يف اللغة:
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فهو استواء طريف اليشء مع عدم املرجح، وهذا ما يعرف به أصحاب أصول الفقه، هو مستوي   وأما يف االصطالح:

 الطرفني.

ء وعدمه تساولى الطرفان، أو رجح أحدهما ىلع الرتدد بني وجود اليش :-وهو اذلي يعنينا  -وأما عند الفقهاء 

 اآلخر.

 من هذين اتلعريفني، ايلقني والشك الظن وغلبت الظن، يدخل يف ايلقني أو يف الشك؟ يدخل يف الشك. يعين:

يف ] املغين [: " ألنه إذا شك تعارض عنده أمران، فيجب سقوطهما اكبلينتني إذا تعارضتا،  يقول املوفق 

، وال فرق بني أن يغلب ىلع ظن أحدهما أو يتساوى األمران عنده ". فالظن وغلبة الظن تدخل ويُرجع للتيقن

 عندهم يف الشك.

 .-إن شاء اهلل-وهنا سؤال: هل الظن يقيمه الفقهاء مقام ايلقني؟ أو يقيمونه مقام الشك؟ فيه الكم سيأيت 

 املعىن اإلمجايل للقاعدة:

اذلي يزيل هذا ايلقني   -ليه ما يزيل هذا ايلقني، فال خيلو إما أن يكون ظن ا  أن العبد إذا تيقن من أمر ثم طرأ ع 

ا، فال أثر لواحد منها ىلع ايلقني، وإما أن يكون  -اذلي طرأ ىلع هذا ايلقني إما أن يكون ظن ا  ، أو وهم  ، أو شاك 

 يقين ا، فزيول به ايلقني األول.

: "ومعىن ذلك أن اإلنسان مىت حتقق شيئ ا ثم شك، هل زال هذا اليشء املتحقق أم ال؟  وقال ابن انلجار 

ا ".  األصل بقاء املتحقق، فيبىق األمر ىلع ما اكن متحقق 
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 :أدلة هذه القاعدة كثرية منها

ۡكََثُُهۡم إَِلَّ َظنًّا  إِنَّ }قوهل تعاىل: أواًل: 
َ
نَّ ٱَوَما يَتَّبُِع أ  [.36]يونس: {ا    ا َشۡي  ۡۡلَقدِ ٱ ََل ُيۡغِِن ِمنَ  لظَّ

رجل    قال: " ُشيك إىل رسول اهلليف الصحيحني    ومن السنة حديث عبد اهلل بن زيد    ثانًيا:

حيًا «خييل إيله أنه جيد يشء يف الصالة فقال:  . ففيه احلكم ببقاء الطهارة » ال ينرصف حىت يسمع صوتًا أو َيد ر

 متيقن منها.وإن طرأ الشك؛ ألن الطهارة 

اإلمجاع. حاكه غري واحد من العلماء، اكبن عبد الرب يف اتلمهيد، والقرايف يف الفروق، وابن دقيق العيد يف ثاثلًا: 

 اإلحاكم.

نعيد السؤال املايض، هل يقوم الظن أو غلبة الظن مقام ايلقني؟ أو نقول: هل يُعمل بغلبة الظن يف األمور 

 الرشعية؟

ثوبه جنس، ثم ظن أن انلجاسة زالت، فهل يُعمل بهذا الظن يف زواهلا أو ال يعمل؟ هل حيكم يعين: لو تيقن أن 

 بطهارته بناء ىلع غلبة ظنه، أو ال؟

 : "ولم يطرد أصل أصحابنا يف ذلك". نقول: أما املذهب فقد تكلم عنه ابن اللحام يف قواعده، قال 

 بالظن، ويف بعضها قالوا ال بد من ايلقني.يقول: ما اطرد، يف بعض األماكن قالوا يعمل 
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، أنهم أحيان ا يلحقون الظن بايلقني فيعملون به، وأحيان ا يلحقون الظن بالشك، فال يعملون إًذا هذه قاعدة املذهب

به، وذكر الشيخ ابن اللحام ىلع هذا األصل وهذه القاعدة ثمانية وستني مسألة من الطهارة إىل اإلقرار، يبني فيها 

 املذهب أحيان ا بالظن، وأحيان ا ال يعملون به ويشرتطون فيها ايلقني. عمل

 وأنا أذكر مثالني: 

ن، فهل جيوز هل ىلع املذهب أن يعمل بغلبة املثال األول : لو غلب ىلع ظنه دخول وقت الصالة، أو خبرب ثقة ُمتيق 

 ظنه؟ أو ال جيوز؟

السحاب غطى الشمس أفطروا، وهذا يدل ىلع جواز ملا رأوا الغيم  املذهب جيوز، بديلل: أن الصحابة 

 العمل بغلبة الظن يف دخول الوقت.

لو شك يف عدد الركعات، وغلب ىلع ظنه أنها أربع، فهل جيوز أن يعمل بغلبة الظن، أو ال جيوز؟  املثال اثلاين:

ربع ثالث، فكأنه صىل ثالث املذهب ال جيوز، ال بد يف هذه األشياء أن يعمل بايلقني، وهو األقل، فيجعلها بدل األ

 فيأيت بالرابعة.

يقول: " أن غلبة الظن إذ اكن هلا ضابط يف الرشع ُعمل  -وأصل هذا الالكم للموفق   -الشيخ منصور أملح إىل ذلك  

بها، وإال فال يُلتفت إيلها "، يعين: إذا اكن هناك ظن عمل به الشارع فيعمل به، وأما إذا لم يعمل به الشارع، فال 

 فت إىل الظن وال إىل غلبة الظن.يلت

 وتلقريب الصورة ىلع املذهب يمكن أن يقال:
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 أواًل: إذا اكن الظن متعلًقا بالعادات.

يعين هل غسل يديه ثالث ا أو اثنتني؟ عدد األشواط هل طاف سبعة أشواط أو ستة؟ عدد الركعات هل صىل ثالث ا 

ا؟ ما املذهب فيها؟ هل يعمل بالظن؟   أو أربع 

 مل، وال يقوم مقام ايلقني، وذكروا أمثلة كثرية.ما يع

ا بالعدد.  إذ ا ال يُعمل بالظن إذا اكن متعلق 

 ثانًيا: إذا اكن الظن متعلًقا بغري العدد.

 هذا اذلي فيه اإلشاكل أحيان ا يعملون بالظن، وأحيان ا ال يعملون بالظن، وأنا أذكر أمثلة للك نوع:

ا بغري أواًل: ا ال يصيل قبل غلبة ظنه بدخول الوقت، جيوز إذا اكن الظن متعلق   العدد ويعملون به، ذكرت سابق 

الفطر للصائم بغلبة الظن، نقض الوضوء بانلوم يف احلقيقة هو عمل بالظن، ال تتيقن أنه خرج منك يشء، فنقض 

 الوضوء بانلوم هو يف احلقيقة يعمل بالظن.

اشتبه جن س بطهور، قالوا: لم يتحرى ويرتكهما ويتيمم، طني وأحيان ا ال يعمل بالظن وذكرت هل أمثلة مثل: لو 

 الشوارع وترابه طاهر ولو ُظنت جناسته.

 لو ظن أنه طلق أم ال، فال أثر هل ويبين ىلع ايلقني وهو عدم الطالق.
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هو ويمكن أن يُقال: أن األصل ىلع املذهب عدم العمل بغلبة الظن، واملواطن اليت عملوا فيها بغلبة الظن إنما 

من باب العمل بالظاهر، إما ألنه حجة رشعية جيب العمل بها، وإما ألن الظاهر أقوى من األصل بسبب القرائن 

 املحتفة به كما ذكرها ابن رجب يف القاعدة الانية واخلمسني يقول : " إذا قويت القرائن قدمت ىلع األصل ".

املراد به شيخ  -رأي شيخ اإلسالم واالطراد اذلي فيه، وقال: "وطرد أبو العباس  ثم ذكر ابن اللحام 

 أصله، وقال: يُعمل بالظن يف عمة أمور الرشع ". -اإلسالم 

 وهو يف احلقيقة أريح، أن يعمل بالظن يف عمة أمور الرشع، وهو أريح وأسهل من املذهب.

 ة.ويف احلقيقة أن الشارع عمل بالظن يف مواطن كثري

 يعين: حد الزنا بأربعة شهود هل هذا ظن أو يقني؟ هل ال يعقد اتلواطء بني األربعة؟ يعقد اتلواطء.

الرسقة تثبت بشاهدين، هل يعقل أنهم يكذبون؟ إذ ا ثبوت الرسقة بظن أم يقني؟ القصاص لو رجالن قاال: أن 

ا: لو فالن قتل فالن، هل يثبت القصاص أو ال يثبت؟ يثبت، يثبت به احلدود،  ويثبت به القصاص، واألموال أيض 

 أىت رجالن وقالوا: أن فالن ا باع فالن، يثبت أو ال يثبت ابليع؟ يثبت.

هذا البوت بظن أو بيقني؟ لكها ظنون، فالرشيعة العمل فيها بالظن متسع، بل لو أمرنا الشارع بالعمل بايلقني يف 
القايض ما يستطيع حيكم حبكم، واملفيت ال يستطيع أن يفيت؛ لك يشء لشق ىلع انلاس، ال نستطيع أن نيقن فيه،  

 ألنه ال بد أن يتقني من لك يشء، ما تستطيع أن تتيقن من لك يشء.

حيث قال: " إن اكن ىلع   فالشارع عمل بالظن يف مواطن كثرية، وهذا هو اختيار الشيخ حممد ابن عثيمني  

 اإلنسان غلبة ظن عمل به، وإال فيعمل بايلقني ".



عة                
 
اف اسي م الب دي عة الب 

ق 
 
ت روق وال

 
امعة والف واعد واألصول الج 

 
رح الق     ش 

{ 113  } 

 ثم نذكر بعد ذلك مسألة، ويه:

 الشك بعد الفعل، وهذه مسألة ذكر فيها الشيخ ابن عثيمني يف منظومته:

 هكذا إذ الشكوك تكرث  والشك بعد الفعل ال يؤثر 

ا املذهب، املذهب عندهم أن الشك بعد الفعل، يعين: لو توضأ ثم بعد ما انتىه شك هل مسح رأسه أو  وهذا أيض 

 وشك بعد الصالة هل صىل ركعتني أو ثالث ا؟ نقول ال عربة بهذا الشك، وهو املذهب.لم يمس؟ لو صىل 

أحلقنا بهذه القاعدة و،  ذكر الشيخ أربعة أصول،  القواعد املندرجة حتت قاعدة ) ايلقني ال يزول إال بالشك (ثانًيا:  

 ما أحلقه الشيخ يف منظومته بقوهل:

 ياب واحلجارةواألرض واثل  األصل يف ميــاهنا الطهــارة

 وانلفس واألموال للمعصوم   واألصل يف األبضاع واللحوم 

 فافهم هــداك اهلل مـا يُمل  حتريمهــا حىت ييجء احلــل 

 (:بالشك يزول ال ايلقني) قاعدة حتت مندرجان األصالن وهذان أصلني، فذكر هنا 

أن األصل فيما ىلع األرض من املياه واألرض والياب واحلجارة هو اإلباحة ما لم يدل ديلل نتيقن  األصل األول:

 .به جناستها أو حرمتها

اِء : -تعاىل–قوهل  من القرآن الكريمويدل ىلع هذا  م  ِيًعا ُثمَّ اْست و ى إىِل  السَّ ْرِض مج 
 
ا يِف األ ل ق  ل ُكْم م  ِي خ  ﴿ُهو  اذلَّ

لِيٌم﴾ ٍء ع  ْ و اٍت و ُهو  بُِكلِّ َش  م  ْبع  س  وَّاُهنَّ س   ، ووجه داللة هذه اآلية عن مقصوده يرجع إىل دالتلني:[29]ابلقرة: ف س 
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ل ق  ل ُكْم﴾ بالالم، آدم إىل بين اليشء إضافة اهلل  :ادلاللة األوىل ِي خ  ، ويه ال [29]ابلقرة: ﴿ُهو  اذلَّ

 معنيني:تكون إال بإحدى 

 معىن امللكية. •

 ومعىن االختصاص. •

 واغيته احلل واإلباحة، قاهل القرطيب يف تفسريه. ،أن مساق اآلية مساق امتنان :ادلاللة اثلانية

نة مه :   انليب قال: قال : حديث أيب ادلرداء ومن الُسّ »ما أحله اهلل فهو حالل، وما حرَّ

 .«عفواهلل فهو حرام، وما سكت عنه فهو 

نة كثرية منها:                                       ، »املاء طهور ال ينجسه َشء«:  قول انليب  وهناك أدلة من الُسّ

 الكرام وصحابته ، واكن انليب »وجعلت يل األرض مسجًدا وطهوًرا«:  وقوهل 

 الطهارة فيها األصل أن ىلع فدل وينسجونها، ويغسلونها؛ الكفار، يصنعها اليت الياب يلبسون. 

مة، أربعة أمور: األصل اثلاين يف هذه األبيات:   األصل يف األبضاع واللحوم وانلفس واألموال للمعصومني: احلُر 

 .األصل يف األبضاع اتلحريم .1

 .األصل يف اللحوم اتلحريم .2

 .األصل يف انلفوس حتريم االعتداء عليها .3

مة .4  .األصل يف األموال للمعصومني احلُر 

 ما لم يرد ما يدل ىلع إباحة هذه األمور األربعة.
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 مجع بضع، وهو الفرج، واملراد به هنا: وطء النساء.واملراد باألبضاع: 

 األصل األول: األصل يف األبضاع اتلحريم:

ما أن يكون بناكٍح صحيح، أو ملك يمني، وقد حىك املوفق يف ]املغين[، إفال حيل وطء امرأةٍ إال بيقني إباحة، وهو  

افُِظون  ):  وانلووي يف ]املجموع[ إمجاع أهل العلم ىلع ذلك، قال  ِين  ُهْم لُِفُروِجِهْم ح  ( إاِلَّ ىلع   5﴿و اذلَّ

ْيم  
 
ْت أ ل ك  ا م  ْزو اِجِهْم أْو م 

 
لُوِمني  )أ رْيُ م  اُدون  )6اُنُهْم ف إِنَُّهْم غ  ِك  ُهُم الْع  ْوَل 

ُ
ر اء  ذ لِك  ف أ ِن اْبت َغ  و   (﴾7( ف م 

 .[7-5]املؤمنون:

، فيدل تعاىل«»اتقوا اهلل يف النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة اهلل :  ويف مسلم قال انليب

اهلل  بكلمة واملراد تعاىل،هذا احلديث ىلع أن األصل يف النساء حتريم الفروج حىت يأيت أمٌر حُيلها وهو لكمة اهلل 

 .انلاكح عقد: تعاىل

 : األصل يف اللحوم اتلحريم:األصل اثلاين

وكذلك اللحوم األصل فيها اتلحريم حىت يتيقن احل ل، وهلذا إذا اجتمع يف  ىلع منظومته: "قال املؤلف يف رشحه 

وحمرم ُغل ب اتلحريم، فال حيل املذبوح وال احليوان املصيود، فلو رماه أو ذحبه بآلة مسمومة،   ،اذلبيحة سببان: مبيح

 ". ، فال حيله اغبل اه يشٌء يقتل مثلئأو رماه فوقع يف ماء، أو وط 
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ن ذكر أن األصل يف اذلبائح اتلحريم: ابن القيم يف ]إعالم املوقعني[، ولعل الشيخ السعدي   وابن،   ممل

 جانب يُغل ب فحينئذٍ  حتريم؛ وسبب حل، سبب فيه اجتمع اذلي أكله املباح احليوان يقصدان  القيم

 .أمثلتهم من ظاهر هو كما اتلحريم

 نقاط:عدة وأما تقرير املذهب يف احليوانات نذكره يف 

نقول أن األصل يف األطعمة احل ل من حيوان أو غريه، فال حيرم منها يشء إال بديلل، وبناء  ىلع ذلك:  .1

ثمان صور يف كتاب اذلاكة، ويه احليوانات الربية   :فلك احليوانات مباحة، ما عدا ما ذكروه واستثنوه منها

                              اليت يه حمرمة، وكذلك يستثنون من احليوان املايئ ثالث حيوانات: اتلمساح والضفدع واحلي ة، 

                           أما احليوانات الربية فيستثنون منها ثمان صور، اذلي يفرتس بنابه أو بمخلبه وغريها مما ذكروه 

 يف باب اذلاكة.

ا غري اهلل أم ال  ؟لو لم يُعللم هل سىم اذلابح ىلع اذلبيحة أم ال .2  .فاذلبيحة حالل  ؟أو أذكر مع اسم اهلل اسم 

للت تسمية اذلابح، يقولون: ألنه يتعذر الوقوف احيل مذبوح ملق   وقالوا أيًضا:  بموضع حيل ذبح أكرث أهله ولو جه 

ا يهدون ا اللحم ال ندري أذكروا اسم نىلع لك ذابح، وعمال  بالظاهر وحلديث عئشة أنها قالت: يا رسول اهلل إن قوم 

 .»سموا اهلل أنتم ولكوا«:  اهلل عليه أم ال، فقال انليب 

ا من رشوط اذلاكةفهم يتسم حون يف  واملريء، والتسمية،  ،أهلية املذيك، وقطع احللقوم : التسمية فقط، طبع 

حوا فيه،   ،لكن برشط أن حيل ذبح أكرث أهله ؛يف أي ماكن امذبوح   الو وجدنا حيوان  ففالتسمية رشط تسم 
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تسمية اذلابح، ال ندري هل سىم أو اكملسلمني، أكرث أهل هذا ابلدل مسلمني، فإن هذه اذلبيحة حالل ولو جهلنا 

حو؟ لم يسم   . :يعين ؛يف عدم العلم بالتسمية نال إشاكل، يتسم   ال يشرتط اتليقن أن اذلابح قد سىم 

 رشوط أخرى مثل رشط التسمية؟الوهل 

ا موجود ا، ،امذبوح   ارأيت مثال  حلم  إذا الظاهر: ال،  ال ندري هل  ؟ال تدري هل ُذب ح بطريقة إسالمية أم ال أو حلم 

ن حصول الرشوط األخرى  ويه: أهلية املذيك بأن يكون  ؛يكون مثل التسمية؟ الظاهر: أنه ال، فالبد من تيُق 

ا أو كتابي ا، وقطع احللقوم   واملريء. ،مسلم 

 :، يعينظاهر املذهب عدم جواز اللحوم املستوردة من بالٍد أهلها أو اغبلها من أهل الكتابومن هذا قد يؤخذ أن  

 .صارى انلهود وايل

فهذا ال  ذلك إذا شككنا يف توفر رشط قطع احللقوم واملريء، أما إذا علمنا أنهم ال يقطعون احللقوم واملريءكو

 إشاكل يف أن هذه اذلبيحة حُمرمة.

ا آخر يف  :أيًضا يشرتطون أن يُسىم  ىلع لك مذبوح، واآلن خاصة يف ادلجاج  م: أنهووهخوقري [ رشح ] ذكرنا أمر 
أفرض أنهم جعلوا سكني عند لك دجاجة، فهل َُيزئ أن ألف دجاجة يف حلظة واحدة،  وأيذحبون مائة دجاجة 

حيل؟   يُسيم تسميًة واحدة ىلع لك هذا ادلجاج و

 لك ذبيحة، فالتسمية يف اذلاكة يقولون ىلع أن الظاهر: ال، ال جيزئ، البد أن يُسىم ىلعخوقري [ رشح ] ذكرنا يف 

اذلبيحة، وأما يف الصيد فالتسمية ىلع اجلارح والسالح، إذ ا التسمية يف اذلبيحة األصل أن تكون ىلع احليوان 

 املذبوح، أما التسمية يف الصيد فهو ىلع اجلارح أو اآللة.
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 ويرتتب ىلع هذه القاعدة:

يذحبها وسىم  عليها ثم تركها، ثم أخذ شاة  أخرى وذحبها، هل تكيف التسمية األوىل؟ ال أنه لو أخذ شاة  يريد أن 

ا آخر لم يقصده، هو قصد  تكيف، لكن يف الصيد لو سىمل  ىلع صيد، فلم يصب هذا الصيد، وإنما أصاب صيد 

ارح، خبالف اذلاكة الصيد لكن لم يقصد صيد هذا احليوان، هل هذا حيل؟ حيل؛ ألن التسمية ىلع اآللة أو اجل

 فالتسمية تكون ىلع احليوان املذبوح.

ون ويذحبون ت   هذا ظاهر املذهب، كية، األصل يف أهل الكتاب ذوالظاهر أنه حىت لو قلنا: أن أهل الكتاب اآلن يسمل 

، اإلشاكل أن الظاهر من فعلهم أنهم ال يذحبون ىلع الطريقة اإلسالمية، وأنهم يذحبون ىلع الطريقة اإلسالمية

 لكن اإلشاكل أن ابللوى قد عمت بهذه اللحوم، فال خيُل اآلن مطعم إال وفيه من هذه اللحوم.

، ك ذيأيت بلحم معني مأن  ، مستحيل  وحنوه  والكباب،  الشاورما  :مثل  ؟فهل جيب ىلع اإلنسان أن يرتك هذه املطاعم

                           :قال انليب  وأن ،تكون مستوردة، فهل نقول أنها حمرمةما دجاج هذه الشاورما اغبل ا و

  .يف أكرث املطاعم توجد هذه اللحوم بها ؟ فابللوى عمت  »أطب مطعمك جتب دعوتك«

ن يتورعون وال يذهبون إىل هذه املطاعممن أهل ادليانة هناك  ال يأكل، لكن لو  أ اإلنسانىلع لكن األوىل  ،مل

ن قال  فهذا ال إشاكل فيه، لكن حياول اإلنسان أن يتورع  ؛وأنها حالل ،أنها جائزةأكل اإلنسان بناء  ىلع فتيا مل

.  عن مثل هذه اللحوم ما استطاع إىل ذلك سبيال 

ا، وهذا   ،لو ُعل م يف زهوق روح حيوان اجتماع سببني: مبيحٌ  .3 م، فحينئٍذ يُغلل ب جانب اتلحريم مطلق  وحُمرل 

 [.35:15]د:... ن واملصيود، واحليوا  ،يكون يف احليوان املذبوح
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 األصل يف انلفوس املعصومة هو اتلحريم:اثلالث: األصل 

وهذه يراد بها أنه ال جيوز سفك ادلماء إال بديلٍل من الشارع، فاألصل حتريم االعتداء ىلع دماء اخللق، حىت يأيت 

 ديلل يبيح ذلك.

 ويدل ىلع ذلك أدلة كثرية جًدا، منها:

ال :  قوهل  • ن  بُِكْم ر ِحيًما﴾﴿و  ُكْم إِنَّ اَّللَّ  اك  نُفس 
 
 .[29]النساء: ت ْقُتلُوا أ

ُ إاِلَّ بِاحلْ قِّ ﴾ :  قوهل  • رَّم  اَّللَّ ال ت ْقُتلُوا انلَّْفس  الَّيِت ح   [.151]األنعام:﴿و 

ا قول انليب قوهل   • بإحدى »ال حيل دم امرٍئ مسلم إال  بن مسعود املشهور:  ا  حديث  يف:    وأيض 

 ثالث: اثليب الزاين، وانلفس بانلفس، واتلارك دلينه املفارق للجماعة«

ا احلديث املشهور اذلي يف الصحيحني:  •  إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«.»وأيض 

فهذا هو األصل والقاعدة مستمرة يف حتريم سفك ادلماء إال ما جاء ديلٌل جبوازه، وذلك يف غري معصوم اكلساحر 

 واملحارب من غري املسلمني. ،النسبة إىل اإلمام، وكذلك املرتدب

 واملعصوم يف الرشيعة هم أربعة: 

ن.واملسلم،  د، واملستأمل  اذل يم، واملعاهل
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 لمعصومني اتلحريم:لموال األ رابع: األصل يف األصل ال

السعدي وهذه القاعدة مستمرة يف الرشيعة، حتريم االعتداء ىلع أموال اآلخرين ما لم يرد ما يبيح ذلك، قال الشيخ  

    أو املعاهد حتريم دمه وماهل وعرضه  ،: "وكذلك األصل يف املعصوم وهو املسلم[  القواعد املنظومة]  يف رشح 

قال: فال تباح إال حبق، فإذا زال األصل   -  حىت العرض األصل فيه اتلحريم، ال جيوز أن تتحدث يف أحد بغري حق    -

ن ،ما بردة املسلمإ  .إىل آخر الكمه  "  أو نقض املعاهد لعهد حل  قتله ،أو قتل انلفس ،أو زنا الُمحصل

 ويدل ىلع ذلك أدلة كثرية منها:

ْمو ال ُكْم ب يْن ُكْم بِابْل اِطِل ﴾﴿ي ا :  قوهل  •
 
ُكلُوا أ

ْ
ُنوا ال ت أ ِين  آم  ا اذلَّ يُّه 

 
 .[29]النساء: أ

ا احلديث املتقدم يف قول انليب  •                        إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم »:  وأيض 

 عليكم حرام«.

 ما اذلي يشرتط يف توبة م ن تناول عرض أخيه ىلع املذهب؟ [: مسألة] 

قون بني القذف وغريه  .هم يفر 

ب نفسه، ولو اكن صادق ا يف قذفه،  أواًل:   يف القذف يشرتط حىت تصح توبة القاذف أن يُكذ 

ن تناول عرض أخيه املسلم بغري قذف فتوبته اكتلوبة من مجيع اذلنوب، انلدثاني ا:  م وهذا يكون توبة غريه مل

 بالقلب، واإلقالع بأن يرتك فعل اذلنب، والعزم ىلع أال  يعود.
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؟ هل يشرتط  الو وهل يشرتط لصحة اتلوبة من القذف والغيبة وحنوهما إعالم املقذوف والُمغتاب وحنوهما أ

ه وأن تتحلل منه؟  يشرتط أن تُعلِم 

أنه ال يشرتط أن يُعلمه وأن يتحلل منه، بل حىت لو علم ال يتحلل منه، وال يعين هذا أن  املذهبالقول األول: 

، ال تدر ما اذلي سيقابلك يوم القيامة.  اإلنسان يأخذ راحته ويغتاب انلاس، ثم يستغفر هلم، ال تُكرث 

ن إذا علم بهذه الغيبة، علم وهو قول وسط، وذكره يف ]اإلقناع[ عن شيخ اإلسالم: أنه يشرتط حتلل مل  القول اثلاين:

 .أنك اغتبته، أو تكلمت فيه، فيُشرتلط أن تتحلل منه، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمني 
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 الثانية عشر القاعدة 

 (.البد من الرتايض يف مجيع العقود واملعاوضات، وعقود اتلرباعت: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

وهذه مرت علينا قاعدة شبيهه بها، وتوسعنا فيها، ما يشرتط يف اتلربعت والعقود واملعاوضات، هنا يتلكم عن رشط 

ليس اليت  وعقود اتلربعت  ال بد من الرتايض يف مجيع العقود واملعاوضات؛ يعين: اليت يكون فيها عوض،  الرتايض،  

ولض، وهذا رشط من رشوط صحة هذه العقود )  (.عقود املعاوضات، وعقود اتلرباعتفيها ع 

 .ادليلل ىلع ذلكأواًل: 

ْن :    قوهل   • ةً ع  ْن ت ُكون  جِت ار 
 
ْمو ال ُكْم ب يْن ُكْم بِابْل اِطِل إاِلَّ أ

 
ُكلُوا أ

ْ
ُنوا ال ت أ ِين  آم  ا اذلَّ يُّه 

 
﴿ي ا أ

 .[29]النساء: ت ر اٍض ِمْنُكْم﴾

ا  • ْن :  قوهل يف عقود اتلربعت ، وأيض  ُدق اتِِهنَّ حِنْل ًة ف إِْن ِطْْب  ل ُكْم ع  اء  ص  آتُوا النِّس  ﴿و 

ِريًئا﴾ نِيًئا م  ٍء ِمْنُه ن ْفًسا ف لُكُوهُ ه  ْ ، فهذا اتلربع من الزوجة لزجها باملهر، رشط اهلل فيه طيب [4]النساء: َش 

 نفسها، وهذا هو الرضا.

نة حد • ا من السُّ                                :   انليب قال: قال يث أيب سعيد اخلدري وأيض 

 .يع عن تراٍض«ابل»إنما 

وكذلك ُحيك يف هذا الرشط: اإلمجاع، حاكه ابن ُهبرية يف ]اإلفصاح[، وكذلك الشيخ السعدي يف  •

 ]القواعد واألصول اجلامعة[.

  ما يستثىن من هذا األصل العام:ثانًيا: 
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ن  كره ىلع بيع ماهل لوفاء دي نه فإنمل
ُ
كر ه ىلع عقٍد أو فسٍخ حبق، فإنه يصح ولو لم يوجد منه الرضا، كما لو أ

ُ
هذا  أ

.ابليع يصح  ، ولو لم يرضل

 ا يُعر ف به الرضا، ويه مخسة أشياء:ممثاثلًا: 

 اللفظ الرصيح يُعرلف به الرضا. ،أواًل: اللفظ

 اكبليع وحنوه. ،صح بها عقود املعاوضاتاكملعاطاة، املعاطاة ت  ،ثانًيا: الفعل

تصح بها العقود، وليس ىلع إطالقها ىلع املذهب ذكر يف ]اإلقناع[ فقط أن عقد ابليع يصح بالكتابة،   ،ثاثلًا: الكتابة

اإلجياب يكتبه ابلائع، والقبول يكتبه املشرتي، وتُعق ب من الشيخ منصور، أما عقد انلاكح: فال يصح بالكتابة 

 من قادٍر ىلع الالكم.

 األخرس.وهذه يُكتىف بها يف حق  رابًعا: اإلشارة،

 كسكوت ابلكر إذا شاورها ويلها. خامًسا: السكوت،
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 الثالثة عشر القاعدة 

 (.وانلايس ،واجلاهل ،اإلتالف يستوي فيه املتعمد: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 ويستوي اإلتالف يف الضمانِ 

 

 جهٍل أو نسيانِ عن عمٍد أو عن  

 هذا يف نظمه فقال: سعدي الذكر الشيخ  

 الــخــطــأ واإِلْكر اهُ و الـــنِّسي انُ و

 

ســ  
 
 قــــطــــُه مــعــبــوُدنــــا الــر مّْحــنُ ــ أ

ْل ل  ــد  ــُت ابْل  ــع  اإلتالِف ي بُْب ــْن م   ِك

   

ـْل   لـ  ْنـُه و الـز ّ ثِيـُم[ ع 
ْ
ي نْت ِفــي ]اتل ّـأ  و 

 ويســتوي اإلتالف يف الضــمـــــانِ  

 

 

انِ   ٍل أو نســــي ٍد أو عن جـه  عن عـم

 

 

م الالكم عنها يف قاعدة: ) (، وبيق املشقة جتلب اتليسريأما اإلكراه والنسيان واجلهل، هذه األشياء الالثة تقد 

 (.اخلطأالالكم ىلع )

 هو ضد الصواب. واخلطأ يف اللغة:

 هو مِّجء اليشء ىلع قصٍد يقع خالفه. فقال: [رشح األربعني انلووية]وعرَّفه اصطالًحا ابن رجب يف 

 بمعىن العمد، وبمعىن اخلطأ، ىلع وجهني. واخلطأ يأيت يف االستعمال الرشيع:

ُْن ن ْرُزُقهُ :    كما يف قوهل    بمعىن العمد: • ْشي ة  إِْمالٍق حن  ُكْم خ  ْوالد 
 
ال ت ْقُتلُوا أ ْتل ُهْم ﴿و  إِيَّاُكْم إِنَّ ق  ْم و 

برِيًا﴾ ن  ِخْطًئا ك   .[31]اإلرساء: اك 
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﴾:    كما يف قوهل  ويأيت بمعىن غري العمد:   •
ً
أ ط  ْن ي ْقُتل  ُمْؤِمًنا إاِلَّ خ 

 
ن  لُِمْؤِمٍن أ ا اك  م   [.92]النساء:  ﴿و 

 اإلسالم يف ]املجموع[.فاخلطأ يف اصطالح الشارع قد يصحبه اتلأثيم، وقد يتأخر عنه، قاهل شيخ 

 معىن القاعدة: 

 أو املخطئ شيًئا فأحاكمه كما ييل: ،أو انلايس ،أنه إذا أتلف اجلاهل

 من ناحية احلكم اتللكييف هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم؛ لعدم القصد. أواًل:

واملخطئ: الضمان وابلدل؛ ألن الضمان ُمرتلب ىلع نفس   ،وانلايس  ،من ناحية احلكم الوضيع: فيلزم اجلاهلثانًيا:  

 الفعل، سواء  قصد أو لم يقصد.

ا لغريه  ا ماال  حمرتم  ن أتلف ولو سهو  وهذه القاعدة معمول بها املذهب بشلك واسع، وهذا يف ]املنتىه[ ورشحه: "مل

ن أ نه"، وقال احلجاوي يف ]اإلقناع[ ورشحه: "ومل م  تلف من ملكٍف وغريه إن لم يدفعه بال إذنه ومثله يضمنه ضل

ا   أو سهو 
 
ا  -ال عليه إثم  :يعين –إيله ربه ولو خطأ نه " لغريه ماال  حمرتم  م   .بغري إذنه ضل

 ما يستثىن من القاعدة:

ن ا﴾ :   لقوهل ضمان، وال إثم ، الحقوق اهلل  أواًل:
ْ
أ ْخط 

 
ْو أ

 
اِخْذن ا إِْن ن ِسين ا أ بَّن ا ال تُؤ  ﴿ر 

 متفٌق عليه. »قد فعلت«:  ، قال اهلل [286]ابلقرة:

ا فالضمان ىلع الُمكر ه كما هو املذهب. ثانًيا:  الُمكرله إذا أتلف شيئ ا ُمكره 
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ا هلل  :كفارة قتل اخلطأ، يعين ثاثلًا:  أنها إال تعاىلمع أنه خمطئ يف القتل إال أن الكفارة ال تسقط، وإن اكنت حق 

 .املخطئ ىلع واجبةٌ 

 هو االحتياط لألنفس.ووجه االستدالل هنا يف وجوب الكفارة:  

 مما يدخل حتت املتلفات:

ن إال إذا اكن حربي ا. انلفوس املحرمة: •  حىت الاكفر فإنه يُضمل

 .إتالفه يف ال جيوز إتالفها إال ما أذ نل اهلل  األموال املحرتمة: •

 ير بأخذ املال، أو إتالف املال لعقودات مايلة:زيبىق الالكم ىلع اتلع

 ير بأخذ املال أو بإتالف املال؟زهل َيوز اتلع

 أنه ال جيوز.املذهب: القول األول ىلع 

 .أنه جيوز، وقال به شيخ اإلسالم  والقول اثلاين:

ن يُقتلدى به، وألن األدب ال يكون باإلتالف، قال يف هم يقولون ال جيوز؛ ألن الرشع لم يرد بيشء من ذلك عم  

ا" جيوز للحاكم أن يتلف مال ز]الغاية[: "خالف ا لشيخ اإلسالم، فإن اتلع ر زاملعير باملال سائغ عنده إتالف ا وأخذ 

ا" هذا الكم شيخ االسالم، وقول املوفق أيب حممد زأو يأخذه، قال يف ]الغاية[: "اتلع ير باملال سائغ عنده إتالف ا وأخذ 

 يفعله احلاكم الظلمة".إىل ما  املقديس: "ال جيوز أخذ ماهل منه
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 رشوط الضمان يف باب اإلتالف:

ا، أما  الرشط األول: فال ضمان ىلع  :وآالت اللهو ،واخلزنير ،اكخلمر ؛غري حمرتمأن يكون املتللف ماال  حمرتم 

. ها؛ ألنها ليس هلا قيمة رشع   ُمتل ف 

أن يكون املتل ف من أهل الوجوب، فال ضمان ىلع بهيمٍة أتلفت مال آخر، ما لم يُفر ط صاحبها أو  الرشط اثلاين:

 يكون معها.

كون املتل ف حتت والية املسلمني وحتت حكمهم، فال أن يكون يف الضمان فائدة، وذلك بأن ي الرشط اثلالث: 

 شيئ ا ىلع أهل عدل.  وال ىلع ابلايغ إذا أتلفإذا أتلف شيئ ا ىلع املسلمني ضمان ىلع حريب 
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 الرابعة عشر القاعدة 

أو يفّرط، ويف يد الظالم   ،اتللف يف يد األمني غري مضمون إذا لم يتعد: )  قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  

 (.ما ترتب ىلع املأذون فهو غري مضمون، والعكس بالعكس :أو يقال ،مضمون مطلقاً 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 ومـا ترتب ىلع املـأذونِ 

 

 فيه فليس ذاك باملضمـونِ  

 هذا يف نظمه فقال: سعدي الذكر الشيخ  

أُذونِ  ِن الم  ا ع  ا ن ش  ُُكُّ م   و 

 

ْضُمونِ   ْمٌر ل يْس  بِالْم 
 
اك  أ  ف ذ 

 .إىل ايلوم  ار عليه الشيخ هو وتالميذه، الشيخ ابن عثيمنيسوهذا الضابط األمني  

ن هل واليٌة عليه ،: هو اذلي يف يده مال غريه برضا املالكاألمني   .أو برضا الشارع، أو برضا مل

 هذا صاروا عليه املشايخ إىل ايلوم.

"؛ أي:  أو االستعماالت ،فعل ما ال جيوز من اتلرصفات فقال: "  - وهو ضابط نفيس - ثم ذكر ضابط اتلعدي:

 يكون ترصفه يف األمانة ترصف اغصب، ثم قال: "واتلفريط ترك ما جيب من احلفظ".

 ملذهب فيم ن يده يد أمانة أو ضمان: قاعدة ا

 إذا تلفت حتت يده فإنه يضمن. الضمان:

 إذا تعدى أو فرل ط.إال يضمن ال إذا تلفت حتت يده فإنه  يده يد أمانة:
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 ما هو الضابط؟

أو غريه ونفسه فإنه ال يضمن، هذا  ،إذا قبضها نلفع نفسه فقط فإنه يضمن، وأما إذا قبضها نلفع غريه :يعين

ا يف باب املعامالت وابليوع.الضاب  ط، هذه قاعدة مهمة جد 

 م ن قبض من غريه عيًنا وهو خيتص بنفعها فيده يد ضمان، وإن اكن ال خيتص بنفعها فيده يد أمانة  "[ :    القاعدة]  

." 

 املعامالت. كتابهذه قاعدة مهمة جًدا يف 

  نمثل هلذه القاعدة: •

 ةمضمون  االعارية، والعني املغصوبة، فهذه العارية عند املذهب: أنه  مثل:  م ن قبض من غريه عيًنا واختص بنفعها

ا لكن ىلع قاعدة الشيخ هنا: أنها غري مضمونة؛ ألنه مأذون هل باتلرصف، وما ترتب ىلع املأذون غري . مطلق 

، ولم ينتفع إذ ا العارية هذه مثال صحيح ىلع املذهب؛ ألن العني اليت يف يد املستعري قد اختص بنفعها. مضمون

 بها صاحب هذه العني.

 أما إذا قبض عيًنا ال خيتص بنفعها فلها صورتان:

ا، منها:  الصورة األوىل:                                  أن يقبض العني بنفع نفسه ونفع غريه، وهذا يندرج فيه صور كثرية جد 

(    :العني املستأجرة ذلي ينتفع بهذه العني؟ املؤجر ينتفع باملال، واملستأجر ا  منإذا قبض املستأجر عين ا )سيارة مثال 

 ينتفع بمنفعة السيارة، وكذلك لو أجر بيت، فهذا ال يضمن؛ ألن يده يد أمانة.
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: قيمة ونأنهم جيعلون الضمان ىلع املستأجر، فيقول نتيه باتلمليك:املذللك ذكرنا من اإلشاكيلات يف اتلأجري 

ك مخسة آالف ريال، ملدة سنتني أو سنة أو ثالثة سنوات، هذا من إشاكيلات السيارة مائة ألف، واتلأمني علي

، وصار اذلي يضمن العني هو املؤجر، إذا لم يفر ط هذا املستأجر ولم يتعدل أن ار املنتيه باتلمليك، واملفروض جياإل

ا ايلوم بعض بالسيارة طبيعي ا، فإنه ال يضمن، لكن حىت  نفس اليشء، جيعل يه حمالت تأجري السيارات أيض 

 ر.املؤج  ىلع عليك الضمان، وهذا مشلك، ال جيوز، الضمان يكون 

قرتض من ؛ ألنه هو يستفيد منها وصاحبها، والراهن استفاد، اةيد املرتهن اذلي عنده الرهن يده يد أمان الرهن:

 قبل هذا الرهن املوجود.

يستفيد هو  ،املضار ب يده ىلع مال املضاربة يد أمانة؛ ألن هذا املال اذلي يف يده يضارب به كذلك مال املضاربة:

 به وصاحب املال.

فهذا أن يقبض اإلنسان عين ا خيتص بنفعها غريه، مثل: وِل ايلتيم، إذا اكن غني ا ولم يأخذ ُجع ال  الصورة اثلانية: 

 .يقبض مال ايلتيم، فحينئٍذ يُقبل قوهل يف لك يشء

الوديعة يقبضها اإلنسان بنفع غريه، فيده يد أمانة، ال يضمن إال باتلعدي أو اتلفريط، وتوسعنا يف  أيًضا الوديعة:

 هذه القاعدة يف كتب الفقه، وكذلك يف مدارج اتلفقه احلنبيل.

 باتلعدي أم ال؟املسألة اثلاثلة: هل تنفسخ عقود األمانات 

 نقول: أن عقود األمانات تنقسم إىل قسمني:
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استعملت،  :إذا اكنت العني أمانة حمضة، مثل: الوديعة، إذا أودعك اإلنسان يشء وتعديت، يعيناألول: القسم 

؟ ال جيوز، جيوز فرصفت منها، جيوز أم ال ؛ومريت ببقالة وليس عندك مال ،أعطاك مخسني ريال توصلها لفالن

ا، خاصة  إذا اكن إمام مسجد، بعض انلاس يعطيه وحينئ ٍذ ما حكم عقد الوديعة اآلن؟ ينفسخ، هذا حيصل كثري 

 ، ال جيوز، وحرام.ه، وآخر الشهر يزنل الراتب وأسدد منه، يقول: أنا أسدد ديينماال  

َيب عليه الرد، ، اكلوديعة ،إًذا إذا اكنت العني أمانة ُمضة                           وهذا تعدى فيها انفسخت، ويعترب خائًنا، و

 وال يمسكها إال بإذٍن جديد.

إذا اكنت أمانة  مشوبة، ليست حمضة، مثل: الواكلة، ولكت شخص يبيع سيارة فاستعملها، هل يبطل عقد اثلاين: 

 عقد الواكلة. الواكلة أم ال؟ ال يبطل

                               نفع ألحدهما،  :يعين ؛الوديعة: ليست فيها مصلحة خاصة بالقابض، ليس هناك فيها نفع للقابض

كذلك الواكلة: خاصة  إذا اكنت جبُع ل، جيوز أن تكون جُب عل، الرهن كذلك: نصوا ىلع أن تعدي املرتهن يف الرهن 

 ال يفسخ عقد الرهن.

 ي صاروا عليه ضابط جيد ، لكن املذهب أوىل.ضابط املشايخ اذل  

ن قبض مال غريه فال خيُل أن يكون بإذن املالك قال:ذكر الشيخ يف الرشح  ن هل الوالية ،أو الشارع  ،"مل  أو برضا مل

ن هل الوالية ،أو الشارع  ،وهو األمني إذا قبض مال غريه بإذن املالك -عليه   ،والوكيل ،الوديع يف هذايدخل ف - أو مل

                                                          واملجنون ،ووِل الصغري ،وناظر الوقف ،وامللتقط ،واملضارب  ،والرشيك ،واألجري ،واملرتهن
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ن أشهبهم إذا تلف املال يف أيديهم فال يضمنون "  قال:  - لكها صحيحة ىلع املذهب -                                        "؛  فلك هؤالء ومل

 ألن هذا هو معىن إذا اتللف يف أيديهم اكتللف يف يد املالك، فإن تعدوا أو فرطوا فهم ضامنون.

ن سبق، فيكون ضامن ا ملا فيه يده، سواء  تلف تعٍد أو تفريط أوال؛ ألن يد الظالم يد ممأال يكون بإذن أحٍد  ثانًيا:

ن عنده عني لغريه فُطل بل منه الرد ملالكها :ل يف هذافيدخقال: " ، ثم عدية أو  ،الغاصب، واخلائن يف أمانته، ومل

ن حصل يف بيته  ؛لوكيلها فامتنع بغري حق فها، ومل ن عنده لقطة فسكت ولم يُعر  ا، ومل أو يده مال   ،فهو ضامن مطلق 

 ". لغري عذر لغريه فلم يرده ولم خيرب به صاحبه

 إذا حصل عندك َشء يف بيتك أو سيارتك فالواجب عليك واحد من أمرين: : [مسألة مشهورة]

 ما أن ترده.إ  •

 أو خُتربه فقط.  •

أو ختربه أن لك يشء يف بييت، نسيت حاجة  ،ال جيب عليك أن تذهب به إيله، وإنما أن ترد هل هذا الغرض :يعين

 ما أن تذهب به إيله أو ختربه.إيف بييت، 

                            ثم قال: ، ...،أو يده مال لغريه فلم يرده ولم خيرب به صاحبه لغري عذر ،بيته "ومن حصل يف : قال الشيخ

ا -ايلد الظاملة كهذه ايلد،  أواًل:: "وهلذا اكن أسباب الضمان ثالثةُ  مبارشة اإلتالف بغري حق.  ثانًيا:، -ما ذكره آخر 

م يف األصل السابق - والنسيان ،واجلهل، اكخلطأ: السبب – فعل سبب حيصل به اتللف :ثاثلًا  ". كما تقد 
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 الخامسة عشر القاعدة 

 (.ال رضر وال رِضار: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 ال رضٌر وال رضار  أْعِمل نْ 

 

 ............................................... 

 هذا يف نظمه فقال: سعدي الذكر الشيخ  

أُذونِ  ِن الم  ا ع  ا ن ش  ُُكُّ م   و 

 

ْضُمونِ   ْمٌر ل يْس  بِالْم 
 
اك  أ  ف ذ 

 ما املراد بالَّضر والَّضار؟ وهل هناك فرق بينهما أم ال؟ 

وال إيذاء،  وال رضار:اإليذاء وضد انلفع، الَّضر:  بعض العلماء قال: أنه ال يوجد فرق بني الرضر والرضار، أواًل:

ق، ونذكر بعض اتلفرقات  كثرية ذكرها ابن رجب يف ]جامع العلوم واحلكم[:، ويه وبعضهم فرل 

فال ترض، حتاىش إحلاق الرضر بانلاس   :ما اكن عن قصٍد، يعين  والَّضار:ما اكن عن غري قصد،    الَّضر:بعضهم قال:  

 ولو بغري قصد، وال تلحق بهم الرضر بقصد.

                                           وابن الصالح كما قال ابن رجب:  ،وهو اذلي رجحه ابن عبد الرب: القول اثلاين يف الفرق بينهما

                                               ، -توصل األذى لغريك وتنتفع بهذا اإليصال-يه منفعٌة للموصل، : إيصال األذى للغري بما فالَّضر 

توصل األذى لغريك وال تنتفع بهذا -: إيصال األذى للغري بما ليس للموصل هلذا األذى نفٌع فيه، الَّضارأما 
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نفعة يف هذا الرضر اذلي أحلقت به الغري، وأما الرضار ، وهذا أشد من األول، األول: ترض بغريك وفيه م-اإليصال

 فتلحق باآلخرين الرضر بدون منفعة تعود إيلك.

ا ،" حق بغري والرضار الرضر نىف إنما فانليب حال وبكل: "-اهلل رمحه–ثم قال   مهم قيد هذا أيض 

ا، دل الرضر حبق فإنه ال حيُرم. حق، بغري اكنا إذا رضار وال رضر ال جد   أما إذا اكن وُج 

ى حدود اهلل فيُعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم إيقول ابن رجب: "فأما إدخال الرضر ىلع أحٍد حبٍق   ما لكونه تعدل 

ا، وإنما املراد إحلاق الرضر بغري حق"، وهذا قيد  نفس غريه فيطلب املظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غري مراٍد قطع 

ا هلذه القاعدة العامة، والقاعدة اليت اتفق عليها العلماء.  مهم جد 

ا زوال الرضر بال رضر"، هل يه  ذكر ابن انلجار هذه القاعدة يف ]خمترص اتلحرير[ فقال: "ومن أدلة الفقه أيض 

 نفس قاعدتنا أم ختتلف؟ ما الفرق بينها وبني قاعدتنا؟

ويه:  وإنما هذه قاعدة صغرية مندرجة حتت القاعدة الكربى  يه يف احلقيقة مندرجة، أن هذه ليست قاعدة،

                            (، لكن الشيخ فرسه فقال: أنه جيب إزالة الرضر من غري أن يلحق بإزاتله رضر، الَّضر ال يزال بالَّضر )

 نفس تفسري القاعدة الصغرى. :يعين

ما جللب إفإن األحاكم     -  نصف الفقه  -   هل، ولعل فيها نصفهوهذه القاعدة فيها من الفقه ما ال حرص"    :وقال أيًضا

املنافع، أو دلفع املضار، فيدخل فيها دفع الرضوريات اخلمس اليت يه حفظ ادلين، وانلفس والنسب والعرض 

 ."  واملال، وهذه القاعدة ترجع إىل حتصيل املقاصد وتقريرها بدفع املفاسد وختفيفها
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 القاعدةعمل احلنابلة هلذه 

 يعمل احلنابلة بهذه القاعدة؛ ألنها من القواعد الكربى اليت اتفق العلماء ىلع العمل بها.

 ". وقد علل أصحابنا بذلك يف مسائل كثرية قال ابن انلجار: " 

 أدلة القاعدة كثرية، منها:

 من القرآن الكريم: •

يُِّقوا  : قوهل  وُهنَّ تِلُض  ارُّ ال تُض  ﴾﴿و  ل ْيِهنَّ  .[6]الطالق: ع 

 من السنة: •

 ال رضر وال رضار«.»ر: املشهو احلديث يف وقوهل 

 م ن رض ّ أرض اهلل به، وم ن شاق أشق اهلل عليه«.»:  وقال انليب 

ا أمجع العلماء ىلع هذه القاعدة: ) •  ( يف اجلملة. ال رضر وال رضار وأيض 

 أمثلة القاعدة: 

ث يف ملكه ما يرض جباره.حيُرم ىلع اجلار أن  •  حُيد 

 حيُرم أن جيعل يف طرق املسلمني وأسواقهم ما يرض بهم من أحجار أو أخشاب. •

                 من أشد أنواع الرضر: مضارة الزوجة من ق بلل الزوج واتلضييق عليها تلفتدي منه بغري حق،  •

وُهنَّ :  كما قال  ارُّ ال تُض  ﴾﴿و  ل ْيِهنَّ يُِّقوا ع   .[6]الطالق: تِلُض 
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ا: "وكما أن   قال الشيخ السعدي: " م، داخٌل يف هذا األصل"، وقال أيض  فلك رضر أوصله إىل مسلم بغري حق فهو حمرل 

ْحِسُنوا إِنَّ :    اإلنسان منيه عن اإلرضار فإنه مأمور ومرغٌب يف اإلحسان يف مجيع أنواعه، كما قال  
 
﴿و أ

﴾ اَّللَّ  حُيِ   .[195]ابلقرة:بُّ الُْمْحِسننِي 

الشيخ ابن عثيمني استثىن من هذا، قال: "ويستثىن لو قتل باخلنق قتلناه باخلنق"، وهذا ىلع رأي الشيخ، واملذهب: 

 أنه لو قتل باخلنق فإنه يُقتلل بالسيف يف العنق.

ع الشيخ يف هذه. ثانًيا:  يستثىن رجم الزاين، إىل آخر الكمه، توسل 
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 السادسة عشر القاعدة 

ْسُنونٌ : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  ْضُل م   (.العدُل واجٌب يف لكِّ َْشٍء، والف 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

نّْ   ...............................................  والعدُل فرٌض منك والفضُل يُس 

       كما  دليكأن تُعِطي  ما يف ]القواعد واألصول اجلامعة[ هو: ) كما قال الشيخ ابن السعدي  العْدلُ 

 (.تطلُب ما لك  

ل تعاىلإعطاء لك ذي حقٍّ حقه"، هذا هو املطابق للرشع؛  العدل:: "  وقال الشيخ ابن عثيمني                       :قا

نَكرِ َوٱ حمس ۡلُقۡرََبَٰ َويَۡنََهَٰ َعِن ٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡم ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱ ِن  ۡحَسَٰ ِل َوٱۡۡلِ ُمُر بِٱلَۡعۡد
ۡ
َ يَأ ُكۡم لََعلَُّكۡم  ۚ  ۡۡلَۡغِ إِنَّ ٱَّللَّ يَِعُظ

ُروَن  كَّ ۡحل ىجس ٩٠تََذ جحس حجسانلَّ حمج  اآلية مجت

: أن لكمة املساواة، أو أن اإلسالم دين مساواة أنها لكمة غري صحيحة، وال يوجد يف   ثم قرر الشيخ

 أمر باملساواة، وإنما أمر بالعدل. الكتاب وال يف السن ة الناء ىلع املساواة، وال أن اهلل 

ْضُل: وأما  يادُة ىلع الواجب  الف  ، أو الز   .هو اإلحساُن األصيلُّ

 : للقاعدةاملعىن اإلمجايل 

؛ اكلصالة، والصيام وحنوهما، فاملطلوب  مطلوب يف لك يشء، وال خيلو إن اكن يف حقوق اهلل العدل أن 

 الزيادة ىلع الفرض بإتيان انلوافل منهما. والفضل:هو اإلتيان بهما حال كونهما مفروضني، 
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وتُعطيهم حقوقهم اليت هلم عليك، وإن اكن العدل املطلوب يف حقوق اخللق: فهو أن تأخذ منهم حقك فقط، 

 والفضل املسنون: هو أن تعفو عنهم، أو تزيدهم.

 وأدلة هذه القاعدة كثرية؛ منها: 

قِۡسُطٓوا   حمس :قال تعاىل •
َ

يَ  ۚ  َوأ لُۡمۡقِسِط ِبُّ ٱ َ ُُي حمججحس حجساحُلُجَرات ىجس إِنَّ ٱَّللَّ   اآلية 

بِهِۦ حمس :قال تعاىل • وقِۡبُتم  ِل َما ُع وا  بِِمۡث ۡن ََعَقۡبُتۡم َفَعاقُِب َِبِينَ  ۚ  ِإَو ٰـَ َخۡۡيٞ ل ِلصَّ َو  ُتۡم لَُه ل ىجس َولَئِن َصََبۡ حمتجحتجحتجحس حجسانلَّۡح   اآلية 

ۡثلَُها  حمس :قال تعاىل • ِ ِ   ۚ  وََجَزٰٓـُؤا  َسي ِئَةٖ َسي ِئَةٞ م  ۡجُرهُۥ لََعَ ٱَّللَّ
َ
ۡصلََح فَأ

َ
ٰـَلِِميَ  ۚ َفَمۡن َعَفا َوأ َُّهۥ ََل ُُيِبُّ ٱلظَّ وَرى ىجس إِن جحس حجسالشُّ  اآلية مجتمخت

 أمثلة القاعدة: 

 وهو املدين اذلي ال يستطيع السداد، إنظار املعرس  هو العدل الواجب.   املعرِس:املثال املشهور وهو: إنظار املعرس،  

ٖ  حمس :قال تعاىلوالفضل، ما هو الفضل؟ هو أن تعفو عن ادلين،  ة َنِظَرٌة إىَِلَٰ َميَۡۡسَ ٖ َف ة ُذو ُعۡۡسَ ن ََكَن  ن  ۚ  ِإَو
َ

َوأ

وا   قُ ُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ  حمس ، يعين: تعفو عن هذا ادلينىجستََصدَّ َرة ىجس َخۡۡيٞ لَّ مجتحمججحتجحس حجساۡلََق  . اآلية 
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 السابعة عشر القاعدة 

ل  شيًْئا قبل  أوانِه ُعوقِب  حبرمانِه: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  ْن ت عجَّ  (.م 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

ل  عن  ْن ت ع جَّ األوانِ وم   شيئاً هل عوقب  باحلرمانِ   

 هذا يف نظمه فقال: سعدي الذكر الشيخ 

اجُل المُ    حظور قبل آنِهِ م  ع 

 

انهِ رس  اخلب ق ْد باء    ْع ِحْرم  اِن م   

م.املحظور    : املراد به املحر 

 قبل أن حيني وقته. : آنه قبل

 املعىن اإلمجايل للقاعدة:

م فيرتتب عليه أمران:  ن استعجل شيئ ا سيحصل هل يف الزمان الاين فيخلو أن يستعجله بطريٍق حمر   مل

 : يلحقه اإلثم يف اآلخرة، وهذا احلكم اتللكييف.األمر األول

م مما استعجله يف ادلنيا معاملة  هل بنقيض قصده.األمر اثلاين  : أنه يُمنلع وحُيرل

 سيحصل هل يف الزمان اثلاين، فال خيلو:إذن نقول: م ن استعجل شيًئا 

م، فيرتتب عليه أمران: -أ  أن يستعجله بطريق املحر 

 يلحقه اإلثم يف اآلخرة. .1
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م مما استعجله يف ادلنيا معاملة  هل بنقيض قصده. .2  يُمنلع وحُيرل

ن يُمث ل نلا؟  -ب  أن يستعجل اليشء اذلي يف الزمن الاين بطريٍق مباح، فيجوز وال حيُرم، مل

ن استعجل احلصول ىلع اجلنة بمشاركته يف اجلهاد، وتعريض نفسه للقتل يف سبيل اهلل، اآلن استعجل مثاهل : مل

 جيوز بل يُستلحب وال حيُرم. شيئ ا بطريٍق مباح، استعجل احلصول ىلع اجلنة بطريق مرشوع وهو: اجلهاد، فهذا

استعجل احلصول ىلع اجلنة بطريق اجلهاد؛ فاجلهاد مستحب، ما حكم اجلهاد؟ كم حكم هل؟ فرض عني، 

فرض كفاية، مستحب، فهو اآلن استعجل احلصول ىلع اجلنة بطريق مباح؛ وهو اجلهاد، ونقول: املثال هنا بطريق 

 مستحب.

ا؛ منها:  لك أدلة سد اذلرائع []  أدلة القاعدة كثرية جًدّ

 فمن القرآن الكريم:

ۡۡيِ ِعلۡمٖ  حمس :قال تعاىل َۢا بَِغ َ َعۡدَو وا  ٱَّللَّ ِ فَيَُسبُّ ِن ٱَّللَّ يَن يَۡدُعوَن ِمن ُدو ِ وا  ٱَّلَّ ََل تَُسبُّ ام ىجسۚ َو ۡنَع
َ
جحس حجساأل  اآلية حمجمجتجحت

 ومن السنة انلبوية:

ن  » : ، قال انليب  احلديث املشهور حديث عبد اهلل بن عمرو 
ل
بلائ ر  أ ك ربل  ال كل

ل
ن  أ إ ن  م 

لُسب   ي ه   ي ل ادل  ي ه  »أو -، «الر ُجُل ول ل ادل  ن  يلل علنل الر ُجُل ول
ل
يلل يلا رلُسولل اَّلل    -«أ ي ه   :ق  ل ادل  ُن الر ُجُل ول ي فل يلل عل كل :  ؟ول                             قلالل

هُ  م 
ل
لُسبُّ أ ي بلاُه، ول

ل
، فليلُسبُّ أ بلا الر ُجل 

ل
لُسبُّ الر ُجُل أ  متفٌق عليه. «»ي
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 : وهناك أيًضا من األدلة

م من املرياث،                                         ت عليها الرشيعة، ومن ذلك: أن القاتل حُيرل   عدد من الفروع الرشعية اليت نص 

 ، هذا استعجل يشء قبل أوانه فُعوق ب حبرمانه.«املرياث َشء من ليس للقاتل»:  قال انليب 

 ومن اإلمجاع:

رمانها من اإلرث، أن هذا الطالق                     إمجاع الصحابة  أن من طل ق زوجته يف مرض موته بقصد ح 

ة وبعدها ما لم تتوج أو ترتد. ثه يف العد   ال يقع، وال يُلتفت إيله، بل تر ث املرأة ولو اكنت قد ُطل قت، واملذهب: تر 

 ورشوط هذه القاعدة:

م، أما عند عجزه فال تنطبق عليه القاعدة؛ يعين ليس لك من الرشط األول : قدرة امللك ف ىلع ترك مقصود حمر 

ل شيئ ا عوق ب حبرمانه.   تعج 

ا، هل هل أن يُصيل  أحيان ا تريد أن تعاقبه، لكن ما يمكن أن يُعاقب، مثل: من كرس قدمه ليك يُصيل جالس 

ا؛ لعدم قدرته ىلع ا؟ هل أن يُصيل جالس  ا.جالس    الصالة قائم 

أن يكون االستعجال إلسقاط احلكم مع قيام سببه، أما لو اكن االستعجال إلسقاط السبب، الرشط اثلاين: 

اح  فإنه ال يُعامل بنقيض مقصوده؛ كمن أتلف ماهل قبل احلول، أو باعه سقطت عنه الزاكة، هذا قاهل بعض الرش 

املذهب، املذهب عندنا يف مثال: أنه لو باع ماهل قبل احلول فرار ا من الزاكة، فإن املعارصين، لكن هذا ال يتأىت ىلع  

 الزاكة ال تسقط، معاملة  هل بنقيض قصده.
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 الشيخ ذكر صور كثرية تندرِج حتت هذا األصل، منها: 

 حرمان القاتل من املرياث. .1

ا، فقتله فإنه حُي  .2 ل املويص وعش كثري  م من الوصية.املوىص هل: لو قتل املويص، طو   رل

 املدب ر إذا قتل سيده ال يعتق. .3

؛  لو طل ق زوجته .4 ُخوف  ة  فإنها يف مرض  موت ه المل د  ت من الع  ثُه ولو خرلجل  .تلر 

ل شهوات ه .5 مة يف ادلنيا عُ  من تعج  َويَۡوَم  حمس :قال تعاىللم يتُب منها.  ماقب حبرمان ها يف اآلخرة  واملحر 

َِها فَٱ َتۡمَتۡعُتم ب ۡنَيا َوٱۡس َٰتُِكۡم ِِف َحَياتُِكُم ٱدلُّ َِب ۡذَهۡبُتۡم َطي 
َ

ِ أ ار وا  لََعَ ٱنلَّ يَن َكَفُر ِ َّلَّ ۡۡلَۡوَم ُُتَۡزۡوَن ُيۡعَرُض ٱ

ا ُكنُتۡم َتۡفسُ  ِ َوبَِم ق  بَِغۡۡيِ ٱحۡلَ ۡرِض 
َ
وَن ِِف ٱأۡل َِما ُكنُتۡم تَۡسَتۡكَِبُ ِن ب اف ىجس٢٠ُقوَن َعَذاَب ٱلُۡهو ۡحَق

َ
ة مجتجحتجحس حجساأل  .  اآلي

ا قال الشيخ    (.ا منهخريً اهلل أن من ترك شيئا هلل عّوضه ؛  ويُقابُل هذا األصل  أصٌل آخر: ) أيض 

ِسُب حمس :قال تعاىل ويدل عليه ََل َُيۡتَ ۡن َحۡيُث  ََلق ىجسَويَۡرزُۡقُه ِم جحس حجسالطَّ  . اآلية محت

 : ومثاهل

 ادلنيا عوضه اهلل إياه يف اآلخرة، وهكذا.من ترك لبس احلرير يف 

 هذه القاعدة يف كتاب ]القواعد[، لكنها بصيغة فيها يشٍء من الصعوبة. ذكر ابن رجب 
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 الثامنة عشر القاعدة 

اُت بِقيمتِها: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  م  وَّ  (.تُضمُن الِمْثليَّاُت بمثلِها، والُمت ق 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 وقيمـــٌة للمتقومـــاِت   ويُضمن املثل ملثلياتِ 

 الشيخ حريص ىلع أن خيتل ويقل ل العبارات، وهذا يدل ىلع براعة انلاظم. 

 قبل احلديث عن الضمان املثيل والقييم، ال بد أن نعر ف ما معىن املال؟ 

 يقول ابن منظور يف ]لسان العرب[: "ما ملكته من مجيع األشياء". واملال يف اللغة:

فون املال: هو لك عني أو منفعٍة مباحٍة من غري حاجة وال رضورة. أما يف االصطالح:  فاحلنابلة يُعر 

 مل أمرين:فاألموال عندهم تش

ا، ويدخل فيها: السيارات، وابليوت، وغريهم مما هو مباح.األمر األول:   تشمل األعيان املباحة مطلق 

ا. األمر اثلاين:  يدخل فيها منافع كمنافع األعيان؛ اكملمر يف ادلار، ومنفعة ابليت، ومنفعة السيارة أيض 

  :ُمرتزات هذا اتلعريف ىلع املذهب

 منفعٍة مباحة ال نفع فيها؛ فليست بمال، مثل: احلرشات ليست مال.لك عنٍي أو 
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ا ثم لم يؤد  هل  ا، هل يضمنه؟ ال يضمنه، لو باعه مخر  مة وليس بمال، لو غصب مثال  مخر  ا ما فيه منفعة حمر  أيض 

ن اخلمر ليس المن، ثم ذهب إىل القايض وشاكه إىل القايض يُريد ثمن اخلمر، هل يقيض هل القايض بيشء؟ ال؛ أل

.  ماال  رشع 

ا ما فيه منفعة لكن ال تُباح إال لرضورة، مثل: جدل امليتة. اللكب ما فيه منفعة ال تُباح إال حلاجة؛ كلكب  أيض 

ا لصيد ومدر ب لكشف اجلرائم؛ ألن ثمن اللكب خبيث مثلما قال الرسول  الصيد، حىت لو اكن معلم 

 .يُقال: أن احلنفية يُبيحون ابليع ، 

ل ك،  -بعض من كتب يف أحاكم املبيع  -عض املعارصين عر ف املال ب قال: هو لك ما فيه منفعة ويقع عليه الم 

 هذا باختصار.

 ثم ذكر ما يُطل ق عليه املال عند الفقهاء:

ل قليال   - أواًل: األعيان : ويه مجع عني، وهو املال احلارض اذلي تراه العيون؛ -يه نفس املذهب لكنه فص 

 اكملأكوالت، واملرشوبات، والسيارات.

، األثمان داخلة يف األعيان، واألثمان: اذلهب والفضة هذه أعيان يف احلقيقة، يقول: يه لك ما ثانًيا: األثمان

ا لألشياء؛ اكذله ه انلاس قيم   ب، والفضة، والرياالت، وادلوالر.عد 

واملنفعة: لك عني أو منفعة مباحة، واملنافع أموال عند الشافعية واملالكية  -هذا ذكره احلنابلة  - ثاثلًا: املنافع

 واحلنابلة.
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فها بقوهل: " ويه اختصاصات تر د ىلع أشياء غري مادية تُدرلك بالعقل وحده، سوا رابًعا: احلقوق املعنوية ء  ، وعر 

ا ذهني ا، أو ثمرة  لنشاٍط معني جيب هل العمالء، وهذا ما يُسمونه احلقوق مثال  الفكرية، حقوق اتلأيلف ".  اكن ن تاج 

ا العالمات اتلجارية للمطاعم هذه حقوق، هذه أموال، هل هذا مذكور يف الكم احلنابلة؟ هل هذا يدخل  أيض 

جارية للمطاعم والواكالت؟ يه يف احلقيقة منفعة صحيحة، يف الكم املال؟ هل تسىم ماال  هذه العالمات اتل

 واملذهب يقولون: "لك عني أو منفعٍة مباحة" واحلقوق منافع.

 رشط. طالب:

يخ: نعم، هو ما يملك اذلي عندك، هو أن تملك هذا الكتاب فقط، لكن املنفعة اليت فيه: الفكرية، العلم   الشَّ

 لوم الرشعية مشلكة؛ ألن العلوم الرشعية ليس ألحد أن حيتكرها. اذلي فيه ال تملكه، لكن يف احلقيقة الع

لكن لو اكنت علوم غري رشعية مثل: الرياضيات، والكيمياء، فهل لإلنسان إذا اشرتى هذا الكتاب أن يمل ك 

 عني الكتاب واملنفعة اليت يف الكتاب، وأن يذهب ويصور الكتاب وينرش ويوز ع جمان ا أو يبيع؟ 

 وض؛ نعم.املفر طالب:

لكن املشلكة ممنوع، ما تستطيع، هذا ُعر ف اآلن، حقوق فكرية، افرض مثال  أنك أخذت لك عالمة  الشيخ:

 جتارية من هذه املطاعم املشهورة، وفتحت، وقمت تبيع، هل يرتكونك؟ 

 ما يرتكوِن. طالب:

يخ:  ما رأيك يا شيخ أمحد؟ انلظام ما يرتكك. الشَّ
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ا شيخ، احلقوق املحفوظة ما يتعلق بادلوالر، وليس بذات ما ُكت ب، يعين:                          لكن بالنسبة للكتب ي  طالب:

 ما ُكت ب هذا يمنعون طباعته.

يخ:  إيه؛ لكن أنت ليس لك الكتاب لكه تنسخه، وتبيعه، أو توزع منه، ممنوع. الشَّ

 ما توز ع إال عن طريق الطباعة، فهم يرتكون الطباعة. طالب:

 أحيان ا يقول لك: ممنوع طباعتها، أو األخذ منها، أو القص منها، واهلل تضييق ىلع انلاس. يخ:الشَّ 

 معىن املال املثيل والقييم عند احلنابلة.

 ما املراد باملال املثيل والقييم عند احلنابلة؟ 

ا حىت نعر ف ما يه األموال املثلية فتُضمن باملثل، وما يه األمو  ال القيمية فتُضمن بالقيمة؟وهذا ضابط مهم جد 

فنا املال القييم.  فنا املال املثيل عرل  حنن إذا عرل

 ما هو املال املثيل؟ لك مكيل وموزون ال صناعة فيه مباحة، ويصحُّ السللم فيه.

 :الم كيالت والم وزونات

 املوائع: الزيوت، والسمن، واحلبوب، مثل: القمح، والشعري، والمار مثل اتلمور وحنوها. املكيالت:

 : اكحلديد، واذلهب، والفضة.املوزونات

 كيف نعر ف أن هذا مكيل وهذا موزون؟ 

 املكيل، كيل املدينة. طالب:
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يخ: ؟  الشَّ  والوزن؟ أهل مكة، لكن كيف تعر ف؟ ما معىن مكيل أصال 

 ر باحلجم. املكيل: مقد  

ل. ر بال قل  والوزن: مقد 

واغبل ا يكون املكيل هو اذلي يُشال منه ويوضع يف الصاع، والصاع حجم، أما املوزون ال، اغبل ا يكون حبات 

ل. ر بال قل  كبرية، ذهب، فضة، حديد، حناس توضع يف مزيان وتُقد 

يُسميه معدودة، املعدود واملذروع هذه ليست إذن ما عدا املكيل واملوزون ليس مثلي ا، مثل: ابلياالت، وهذا 

 مثلية، املعدودات واملذروعت ليست مثلية؛ ألنها ال تُكال وال توزن.

( خُير ج ما لو صار فيه صناعة مباحة، لو اكن فيه صناعة مباحة فإنه خيرج عن ال صناعة فيه مباحةقوهلم: )

، حوهل  إىل هريسة، اآلن فيه صناعة مباحة.  كونه مثلي ا، مثل: القمح لو فعل به هريسة مثال 

لكن هناك من املوزونات ما لو دخلت عليه الصناعة ال يزال مثلي ا، حىت لو اكن فيه صناعة مباحة فهو مثيل 

ن باملثل، وتُراَع  ويه اذلهب والفضة، اذلهب والفضة حىت لو دخلت عليه الصناعة اكنت ُحلي ا، فيه مثلية وتُضمل

 املباحة.القيمة يف الصناعة 

( خُير ج ما ال يصح السللم فيه؛ اكجلواهر واللؤلؤ، فإنها وإن اكنت موزونه لكنها ليست مثلية؛ يصح السل م فيه)

 ألنه ال يمكن ضبط صفاتها.
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هو لك مكيل، وموزون فقط برشط أال تكون فيهما صناعٌة مباحة،   إذن يُمكن أن يُقال يف املثيل ىلع املذهب:

 . وأن يصح السللم فيهما

فنا املثيل فالقييم ما عداه، فلك ما ليس بمكيل وال موزون فليس مثلي ا، بل هو قييم.  إذا عرل

تل فت أمثلة القييم
ُ
: السيارات، األواين، الياب، ادلوايلب، وحنوها مما ليس بمكيل وال موزون، فهذه لكها إذا أ

 تُضمن بالقيمة، وإن اكن يوجد هلا مثيل يف األسواق.

 استدلوا بأدلة كثرية، منها:  ه احلنابلة ىلع جعل املكيالت واملوزونات فقط يه املثيل:مما استدل ب 

ُ يِف »:  ، قال انليب حديث ابن عمر  اًك هل  ْعت ق  رِشْ
 
ْن أ ْبٍد قُوِّم   م  ل ْيِه ع  ة  ع  ْدلِ القِيم   «ع 

ل ْيِه قُوِّم  »متفٌق عليه، فأمر باتلقويم يف حصة الرشيك؛ ألنها متلفٌة بالعتق، ولم يأمره باملثل  ة  ع  ْدلِ القِيم   .«ع 

: قالوا: ألن املكيالت واملوزونات تتساوى أجزاؤها يف الغالب، والتشابه فيها ممكن خبالف غريها من ثانًيا

 املعدودات واملذروعت، فال تكون متساوية أجزاء ذلك، فالتشابه فيها غري ممكن. 

 املثيل هذا اذلي عند احلنابلة هو رأي مجهور العلماء.

 : بعض املؤاخذات ىلع معىن املثيل

حرص احلنابلة املثيل يف املكيل واملوزون فقط عليه بعض املؤاخذات؛ منها أن فيه تضييق دلائرة املثيل؛  :أواًل 

، وهذا فائدة اتلمذهب قبل أن تقرأ كتب الشيخ، الشيخ يتلكم يف املذهب،  ومنها ما ذكره شيخ اإلسالم 
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ر"، ه م يقولون: أن املثلية ما تتطابق إال يف املكيالت ويتعق ب املذهب، يقول: "واعلم أن املماثل من لك وجٍه متعذ 

ا.  واملوزونات، ما عداه ال توجد مثلية، ما يوجد تماثل أبد 

ر حىت يف املكيالت فضال  عن غريها، فإنه إذا أتلف  يقول شيخ اإلسالم: "واعلم أن املماثل من لك وجٍه متعذ 

ن بصاٍع من بر، لم يُعللم أن أحد ا لصاعني فيه من احلب ما هو مثل اآلخر، بل قد يزيد أحدهما صاع  من بُر، فُضم 

ِۡمزَياَن بِٱلِۡقۡسِط حمس :قال تعاىلىلع اآلخر؛ وهلذا  َل َوٱل ۡوُفوا  ٱلَۡكۡي
َ

ُِف َنۡفًسا إَِلَّ ُوۡسَعَها ۚ  َوأ ل  ام ىجسۚ ََل نَُك ۡنَع
َ
جحس حجساأل ة جحتجمتجحت                            اآلي

 فإن حتديد الكيل والوزن مما قد يعجز عنه البرش" هذا الكم شيخ اإلسالم.

يف اتلماثل بمعىن املطابقة، هذا غري ممكن، حىت لو أتيت بصاع تمر فيه فرق، خيتلفون، لكن   وصدق  

 يقولون: اتلماثُل يف احلجم، حجم هذا اتلمر مثل حجم هذا اتلمر.

: أن هذا القول خمالف ألدلة من السن ة، قيُض فيها باملثل وليست مكيلة وال موزونة كما ثانًيا من املؤاخذات

 سيأيت.

أو  ،ما اكن هلا ِمْثٌل  :املثلياتِ  أن: )وهو -وهو اذلي يُقرره الشيخ السعدي دائًما-قول اثلاين يف معىن مثيل ال

 .، وكذلك هو رأي شيخ اإلسالم  ( هذا املثيل، وهو رأي الشيخ سعدي أو ُمقارٌب  ،ُمشابهٌ 

ا عن الشيخ يف تعريف املثيل ، لكن املفهوم من الكمه يف ضمان يقول الشيخ عبد السالم احلصني: "لم أجد نص 

فه بقول: ما اكن هل مثل، أو مشابه،  ن عر  د إيله هذه القاعدة أن أقرب اتلعريفات للمراد باملثل، مل املثليات، وما تُرش 

 أو مقار ب" يعين: تعريف الشيخ السعدي.
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ذهب، قال يف ]اإلنصاف[ لكن شيخ اإلسالم أضاف قيد مراعة القيمة، وما اختاره شيخ اإلسالم رواية يف امل

ثل مراعي ا للقيمة، اختاره الشيخ                                        يف الغصب: "وعنه يف الوب، والقصعة، والعيص وحنوها يضمنها بالم 

 ". تيق ادلين 

  أدلة هذا القول: وأن املثيل ما هل مثل، أو مقارِب، أو مشابِه كثرية؛ منها:

ات   انليب  "اكنل  ل:قا حديث أنس  - هل ى أم  دل للت  إ ح  ر سل
ل
، فلأ ائ ه  ن دل بلع ض  ن سل نل ع  اكل

بلت   ل ام، فلرضل عل ا طل ٍة فيهل عل ص  ن نيل ب قل م  ،  ال يت  انليب  ال ُمؤ  م  ا يلد  اخللاد  ، يف بلي ت هل للقلت  ُة فلان فل فل ح  ت  الص  طل قل فلسل

مع انليبُّ  ، ويقوُل:  فلجل ة  فل ح  امل اذلي اكنل يف الص  عل ا الط  ُع ف يهل عللل جيل مل ، ُثم  جل ة  فل ح                              ف للقل الص 

ُكم  » مُّ
ُ
رلت  أ ند  ال   ،«اغل ن ع  ٍة م  فل ح  ل بصل يت 

ُ
مل حىت  أ بلسل اخللاد  ةل إىل ال يت ُثم  حل يحل ح  ةل الص  فل ح  عل الص  فل ا، فلدل يت هو يف بلي ت هل

لت   ةل يف بلي ت  ال يت كلرسل ُسورل ك  كل المل سل م 
ل
ا، وأ تُهل فل ح  لت  صل  ".ُكرس 

امٍ »ويف رواية الرتمذي:  ع  اٌم بِط  ع  إِن اٌء بِإِن اءٍ ، ط   .«و 

الصحفة   ملا كرست عئشة    اإلناء عند احلنابلة مثيل أو قييم؟ قييم، ومع ذلك الرسول  

ن هذا اإلناء بإناء مثلة، ما قال: دعونا نرى كم قيمته يف السوق؟ احلنابلة يقولون: ال، ال بد أن تأيت بالقيمة؛  ضم 

 وجة اليت أرسلت به.ألن هذا مثيل، أىت بإناء من عند بيت اليت كرست هذا اإلناء وأعطاه للز

ع يف ذ كر الُطرق يف هذا احلديث، فوجه ادلاللة: أن انليب  قىض يف إناٍء  وابن حجر ذكر وتوس 

 باملثل، واإلناء ليس مكيال  وال موزون ا، ولم يقض  فيه بالقيمة.
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ا حديث أيب رافع   ا  : "أن رسول اهلل   أيض  ر  ن رلُجٍل بلك  للفل م  تلس  نل اإلبل    اس  ت  م  مل د  قل ، فل

بُو رلاف ٍع، فلقا
ل
عل إيلل ه  أ ُه، فلرلجل رل ل الر ُجلل بلك  ن  يلق يض 

ل
بلا رلاف ٍع أ

ل
رل أ ، فأمل قلة  دل ن إب ل  الص  يلار ا عليه إب ٌل م  ا إال  خ  د  ف يهل ج 

ل
لم  أ : ل لل

 : ي ا، فلقالل بلاع  اء  »رل نُُهم  قلضل سل ح 
ل
يلارل انل اس  أ ه  إي اُه، إن  خ  ع ط 

ل
 " أخرجه مسلم. «أ

  وجه ادلاللة:

رد  يف بدل القرض مثلي ا أفضل مما اقرتض، اإلبل مثلية ىلع املذهب أو قيمية؟ قيمية،  أن انليب 

 رد  مثلها إبل وما رد  قيميتها وإنما رد  مثلها. -ومع ذلك الرسول 

ع.   هناك أدلة كثرية ما نُريد اتلوسُّ

يف بعض املعدودات يف العرص احلارض أكرث من التشابُه بني حب ة بر وحب ٍة أخرى، : أن التشابه أيًضا من األدلة

 وغريها من املكيالت واملوزونات.

 : فاملعىن اإلمجايل للقاعدة

أن من استقرلض شيئ ا أو أتلفه بتعدٍّ منه أو تفريٍط؛ إن اكن أمين ا، أو بهما، أو بغريها، إن اكن غري أمني وجه ذلك 

 خيلو:فال 

 إما أن يكون هذا متللف مثلي ا، فالواجب أن يرد من وجب عليه ذلك مثله.

، فيُنظر كم قيمته يف السوق، فريد قيمته يوم تلفه.  وإما أن يكون غري مثيلٍّ
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واحلنابلة قالوا بهذه القاعدة، واغبل ا هذه القاعدة تذكر يف باب الغصب، يذكرون أن ضمان املغصوب يكون 

 ثل، والقيمة يف القييم، ثم يقولون بعد ذلك: وكذا لك متللف بغري قصٍد.باملثل يف امل

نوا فيها أشياء مثلية  ا مسائل استثىن فيها احلنابلة الضمان باملثل، تقريب ا ست أو إىل عرش مسائل ضم  وهناك أيض 

نوها بالقيمة.  ضم 
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 التاسعة عشر القاعدة 

َّمَّ رُجع  إىل القيمةِ : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي   (.إذا تعّذر  الُمس 

 وهذه قاعدة يف املعاوضات اليت ُسيم هلا ثمن.

ر ي وشاهد القاعدة من    :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

ر  املسَّمَّ  ذَّ ا  وحيثما ت ع   فقيمٌة تنوُب عنه ث مَّ

َّمَّ رُجع  إىل القيمةِ إذا تعّذر  )   ( ما املراد باملسىم؟ الُمس 

ىم    : املراد به المن اذلي اتفق عليه العاقدان. الُمسل

 وأما املراد بالقيمة: فهو سعر العادة الغابلة يف السوق.

 : واملعىن اإلمجايل للقاعدة باختصار

ر معرفته، أو   تسليمه؛ لكون التسمية غري صحيحة، فإنه يُرجع إىل أنه إذا اتفق املتعاوضان ىلع ثمٍن مسىم  فتعذل 

 قيمة ذلك اذلي ُسيم  هل ذلك المن اذلي تعذر اسمه.

قال الشيخ ابن عثيمني: "مثاهل: رجٌل اشرتى صاع  من بُر من آخر، ثم أنفقه لكه وتعذر معرفة المن، والكهما 

فكيف حنصل ىلع قيمة الصاع أو ثمن الصاع؟ قال: نسيت، املشرتي نيس المن، وابلائع نيس ثمن هذا الصاع، 

ع إىل قيمة الصاع؛ ألن الصاع اآلن انتقل ىلع جهة املعاوضة ففيه قيمته".  نرجع إىل قيمته يف السوق، قال: "فرُيجل
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رل معرفُة  ؛واإلجارُة بأنواعها ،: ابليعُ ذلكفيدخُل يف قال الشيخ عبد الرمحن السعدي: "  فإذا باعل شيئ ا بثمن وتعذ 

ها.ا عل عليه العقُد؛ ألن الغالبل أن  السلعل تُباُع بأقيام  عل إىل قيمة  املبيع  اذلي وقل ياُه يف العقد؛ رُج   لمن اذلي سم 

 . ل 
ث  جرة  الم 

ُ
رة رجعنا إىل أ ج 

ُ
رل معرفُة األ   ...." إىل آخر الكمه  ؛ لو اكنومثله وكذلك؛ إذا تعذ 
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 العشرون القاعدة 

ْعدومِ : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  ْن هل احلقُّ ُجِعل  اكلم  ر  معرفُة م  ذَّ  (.إذا ت ع 

ر ي وشاهد القاعدة من    :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 واجعلُْه ُعدًما إن يكن ذا حقِ   ..................................

 املعىن اإلمجايل للقاعدة: 

ر  نا منه جعلناه اكملعدوم   ة صاحب هذا املالعلينا معرفإذا علمنا أن املال ُمل ٌك للغري، وتعذ  ي س 
ل
 .وأ

 جيب رصف هذا املال بـأنفع األمور إىل صاحبها، أو إىل أحق انلاس برصفها إيله. ماذا نفعل يف هذا املال؟ 

 : أهم مثال يدخل حتت هذه القاعدة

ُة إذا اللقطة، ف طل بها بعد اتلعريف املعترب، فيه لواجدها؛ ألنه أحق انلاس بهااللُّقل رل معرفُة صاح   . تعذ 

ا إذا لم يُر د امللتق ط اتلعريف، فله واحد من أمرين:  لكن هم يذكرون أيض 

 إما أن يُسل مها للحاكم. .1

ق بثمنها مضمومة، كيف مضمونة؟ مىت رأى صاحبها يف أي يوم فإنه يُعطيه  .2  قيمتها.أو يبيعها، ويتصد 

ن اكن بيده غصوب أو ودائع  ا )مل ي سل من معرفت ه؛ فإن شاء دفعها لوِل بيت  املال أيض 
ل
ب ها وأ لل رل ه  أو أماناٌت جل

قل بها عن صاحبها ، وإن شاءل تصد  فها يف املصالح  انل افعة   . ( إىل آخر الكمه يلرص 

اع الطريق إذا عل   اق، أو ُقط  م أنها للناس، وغري ذلك من األمثلة اليت ذكرها يف كذلك األموال اليت بيد الرس  

 (.52]القواعد واألصول اجلامعة[ صفحة )
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 الحادية والعشرون القاعدة 

يْرِسُ : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  ُر والم  ر  ابل  اتِ ُمظوٌر الغ  اِت والُمغ  او ض   (.يف الُمع 

ر ي وشاهد القاعدة من    :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

حيرم الغرر يف املعاوضاْت   ومثله امليرس اكملغابلـــاْت   و

 املعاوضات املايلة. املراد باملعاوضات: 

 املسابقات اليت حتصل فيها مغابلة بني شخصني فأكرث.  واملراد باملغابلات:

اإلسالم، لكن زاد إيلها شيئ ا ثال ا؛ وهو: الظلم،                             والشيخ حممد ذكر أن هذه القاعدة أشار إيلها شيخ 

 يقول: أن حتريم املعامالت ادلائرة بني انلاس يعود إىل هذه األمور الالثة:

 الظلم. .1

 والغرر. .2

 وامليرس. .3

 الغرر:

 هو اخلطر. يف اللغة:

 هو اذلي ال تُعللم عقبته. وأما يف االصطالح:

سالم: "هو جمهول العاقبة"، وأنت لو تأملت بعض الرشوط اليت إذا ختلفت ال يصح العقد فيها وقال شيخ اإل

 بسبب وجود غرر؛ يعين: أن العاقبة جمهولة.
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  امليرس:

وُسيم   ،اا وإما اغرم  يكون فيه العاقد إما اغنم   لك عقدٍ فهو لك عقٍد، يقول الشيخ ابن عثيمني: "امليرس: هو 

 " هذا الكم الشيخ حممد ىلع ]القواعد واألصول اجلامعة[ للشيخ السعدي.احلُصول  عليها ليرُس ميرس  

 هل الغرر وامليرس َشٌء واحد؟ 

 ظاهر الكم الشيخ هنا أنهما يشٌء واحد، لكن األقرب أنهما متغايران، وأن امليرس جزٌء من الغرر.

 رشوط الغرر:

ا؟  م   هل لك غرر يوجد يف العقد جيعل العقد حمر 

مة:  نقول: ال، وهناك رشوط للغرر اذلي جيعل املعاملة حمر 

ا، أما الغرر اليسري فال يمنع املعاملة، مثال للغرر اليسري: أساسات احليطان، الرشط األول : أن يكون كثري 

 القواعد، أنت تشرتي ابليت وما رأيت أساس احليطان وقواعد احليطان، هذا يُسمونه غرر يسري.

 إىل هذا الغرر، فإن دعت هل حاجٌة عمة لم حيُرم. -حاجة عمة  – تدعو احلاجة أال :الرشط اثلاين

أن يكون يف عقود املعاوضات دون اتلربُّعت، فإن الغرر فيها معفٌو عنه، هذا الكم بعض : الرشط اثلالث

 مشاخينا.

املجهول ال تصح                     لكن املذهب: أن الغرر يف كثري من اتلربُّعت غري معفو عنه؛ فذللك عندهم هبة 

 إال إذا تعذر علمه.
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  األدلة ىلع هذه القاعدة:

 .من القرآن الكريم •

يۡ حمس :قال تعاىل ِل ٱلشَّ ۡن َعَم ِ َُٰم رِۡجٞس م  ۡزَل
َ
َصاُب َوٱأۡل ن

َ
ۡيِۡسُ َوٱأۡل ۡمُر َوٱلَۡم ۡۡلَ َما ٱ يَن َءاَمُنٓوا  إِنَّ ِ َّلَّ َها ٱ يُّ

َ
َِٰن يَـٰٓأ فَٱۡجَتنُِبوُه َط

َدة ىجسلََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحونَ  ائـِ لَم نل اهللُ ، ف اآلية مجتحمججحس حجسا رل ي رسل  تعاىل قل العداوةل  من يُوق عُ الكثرية، وملا  ملفاسد  ملا فيه من ا باخلمر   المل

 .وابلغضاءل 

 من السنة انلبوية. •

 عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر" رواه مسلم. نىه انليب  " عن أيب هريرة 

 أمثلة ىلع الغرر يف املعاوضات: 

 ، ما املراد باآلبق؟ العبد الشار د.بيُع اآلبق  

 يف تعريف الغرر: " جمهول العاقبة ": انتبهوا لالكم شيخ اإلسالم 

ا، هل العاقبة متضحة اآلن واضحة؟ جمهولة، ممكن حيصل  - ا آبق   عليه وممكن ال حيصل.إذا بعت عبد 

ا بيع اجلمل الشار د جمهول العاقبة، ال يعلم املشرتي هل حيصل ىلع هذا اجلمل أو ال حيصل. -  أيض 

ا جمهول العاقبة، ممكن أنه خيرج احلمل حي ا أو مي ت ا، أو خيرج ناقص األعضاء.  -  كذلك بيع احلمل يف ابلطن أيض 

ا لو تأملته ا أمثلة كثرية جد  ا يف الرشوط خاصة يف ]الروض املرب ع[ ميلء: ملا فيه من الغرر، ملا فيه من هناك أيض 

م.  الغرر، ملا فيه من الغرر، فالغرر حمر 
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ولٌض -يعين املسابقات- وأما امليرُس يف املغابلات: ) امليرس يقول الشيخ السعدي  ؛ فلكُّ مغابلٍة فيها ع 

؛ اكلرن  د  والش   ؛ فيه: من امليرس  ، واملغابلاُت القويلة والفعلي ة  من الطرفني   .(طرنج 

م ال جيوز.مثال املغابلة القويلة ، هذه مغابلة، هذا حمر   : إن خرج الكمك صحيح فلك يلع  مخسون رياال 

     السبق اذلي ستأيت أمثلته إن شاء اهلل، ويدخل فيها اإلنسان املتسابق يف معاملة                     مثال املغابلة الفعلية:

م؟   ال يدري، هل يغنلم أو يغرل

، : املسابقة -املغابلات اليت تُستثىن فيه  - املسابقةُ  هويستثىن من هذ ؛ فإن ها مستحب ة وىلع اخليل  هام  ، والس  اإلبل 

ب ق  إاِل ّ »:  ، قال انليبملا فيها من اإلعنة  ىلع اجلهاد   وْ ، ُخٍفّ  يِف  ال  س 
 
افِرٍ  أ وْ  ،ح 

 
 . «ن ْصلٍ  أ

 املراد باخلُف: اإلبل. 

 واحلافر: هو اخليل. 

 وانلصل: هو السهام.

 نذكر اآلن أنواع املسابقات بشلك رسيع، املسابقات تنقسم إىل ثالثة أقسام:

 مسابقات رشعية. .1

 ومباحة. .2

مة. .3  وحمر 

ويه املأمور بها املندوب إيلها، ويه اليت تكون ىلع آالت اجلهاد، ويه ثالثة   انلوع األول: املسابقات الرشعية،

 أمور فقط: اإلبل، واخليل، والسهام.
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ق بهذه اثلالثة ما اكن يف معناها من اآلالت؟   وهل يُلح 

: "وحيل حمل -هذا يعترب خترجي ا واإلنسان ال يستعجل وخيرج من عنده  - يقول الشيخ ابن عثيمني 

السهام، واإلبل، واخليل اآلن ما يقوم مقامها؛ اكدلبابات، والطائرات، والصواريخ، فتجوز فيها املغابلة بعوض من 

 الطرفني وبغري عوض" هذا ذكره يف رشحه ىلع ]القواعد واألصول اجلامعة[.

 وحكم هذه املسابقة يف األمور اثلالثة ما حكمها؟ 

ب ق  ...« »ال  هذا جائز بعوض وبغري عوض؛ للحديث:  باتلحريك؛ يعين: ال عوض جيوز يف دفعه يف مسابقة إال  س 

 إذا اكن املسابقة يف خفٍّ أو حافٍر أو نصٍل.

ق باملسابقة ىلع هذه األمور اثلالثة ما اكن يف معناها    -ويه املسابقات اليت تكون يف العلوم الرشعية-هل يُلح 

ق بها؟  أو ال يُلح 

 بها يشء.املذهب عندنا أنه ال يُلحقون  -

ق بها ما اكن يف معناها، لك ما أعن ىلع ادلين، وظهور ادلين،  - أما ىلع رأي الشيخ ابن عثيمني : فإنه يُلحل

ا.  وتعليم انلاس فإنه يكون جائز 

 بذل الِعوض يف املسابقات املرشوعة تكون من أربع جهات:

ا هذه لكها مسابقات رشعية فقط، أما -أن تكون من اجلهة األوىل:   -املباحة ال جيوز فيها بذل العو ضطبع 

 احلاكم؛ وهذا جائز باإلمجاع.
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ا جائز باإلمجاع.اجلهة اثلانية:   أن يكون العوض من أجنيب وليس متسابٍق؛ وهذا أيض 

ج وابلقية ما خُيرجون، واجلمهور ىلع اجلهة اثلاثلة:   أن يكون العو ض من أحد املتسابقني فقط، واحد منه خُير 

 نابلة.جوازه ومنهم احل

ا، لك املتسابقني يدفعون، ويُشاركون بأمواهلم، ما احلكم اجلهة الرابعة:   أن يكون العوض من املتسابقني مجيع 

 هنا؟ 

ن هو املحل ل؟ هو شخص يدخل معهم وال  - اجلمهور من احلنابلة واحلنفية والشافعية: ال جيوز إال بمحل ل. مل

 السبق، وإن فاز أحدهما أو الكهما أحرز سبقيهما، وهذا هو مذهب اجلمهور.يدفع شيئ ا، فإذا فاز هو أحرز مجيع 

 والقول الاين: وهو اختيار شيخ اإلسالم، وابن القيم يف كتابه انلفيس ]الفروسية[ اختار أنه ال يُشرتلط املحل ل.  -

ٌة راجحة، اكملسابقة ويه لك ما فيه منفعة وليس فيه مرض   انلوع اثلاين من املسابقات؛ املسابقات املباحة:

 باألقدام، والسفن، واملصارعة، والسباحة.

  حكم إجراء وعمل هذه املسابقة، ما حكمها؟

 اتفق العلماء ىلع إباحتها لكن بدون عوض، ذكر هذا االتفاق شيخ اإلسالم وابن القيم.

 وهل َيوز أخذ العوض يف هذا انلوع؟ 

 املسألة ىلع قولني: 
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ولض فيها، كمسابقة يف الرياضيات أو يف العلوم، القول األول:  وهو قول املذاهب األربعة: أنه ال جيوز أخذ الع 

أو غريها من املسابقات املباحة، ال جيوز أخذ العوض فيها وهو قول األئمة األربعة، بل املذاهب األربعة ىلع 

ا ىلع اخليل،  اتلحريم، وقول ابن حزم، وابن القيم، وشيخ اإلسالم، إال ولض ىلع استباق باألقدام قياس  ز الع  أنه جو 

ا أخذ العوض ىلع املسابقة باملصارعة فقط. ز أيض   وجو 

ح هذا القول الشيخ خادل املصلح يف كتابه ]احلوافز التسويقية[، وأنه حيُرم.  ورج 

ب ق  إاِل ّ »:  : قول انليب ويدل ىلع هذا القول إىل آخر احلديث، األمور الالثة فقط،  يِف إِبٍِل« ال  س 

 وهذا حرص "ال سبق"؛ يعين ال جيوز بذل العوض إال يف هذه األمور الالثة: اإلبل، واخليل، والسهام، وهذا حرص.

ولض فيه  قال ابن القيم  يف كتابه ]الفروسية[: "ال جيوز بذل العوض يف هذا انلوع؛ ألن جتويز أخذ الع 

اذه مكسب ا".ذريعٌة الشتغال انلفو  س به واخت 

جيوز أخذ العوض يف املسابقات املباحة برشط أن يكون العوض من األجنيب، سواء  اكن من القول اثلاين: 

احلاكم أو من غريه ال من املتسابقني، وُحيك هذا قوال  عند املالكية، وقال به الشيخ ابن عثيمني، والشيخ املشيقح 

ا. وعل لوا هلذا القول بأنه م؛ ألن الك  منهما: إما يغنلم، وإما   أيض  ل العوض من أجنيب لم يكن من امليرس املحر  إذا بُذ 

 يسللم. 

ا القول األول أنه ال جيوز بذل العوض حىت لو اكن من أجنيب، حىت لو اكن من احلاكم للحديث:  واألقرب طبع 

» ْبق   بق.وهذه نكرة يف سياق انليف فتفيد عموم املنع عن بذل الس »ال  س 
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مة: ويه لك مسابقة نىه عنها الشارع أو تضمنت حمذور ا رشعي ا؛   انلوع اثلالث من املسابقات؛ املسابقات املحرَّ

مة، سواء  اكنت بعوض أو بغري  اكلشطرنج، والرند، ومناطحة الشياه، ومناقرة ادليوك، لك هذه من املسابقات املحر 

 ، وابن القيم يف كتابه ]الفروسية[.عوض باالتفاق، حاكه شيخ اإلسالم يف ]الفتاوى[
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 الثانية والثالثة والعشرون القاعدة 

ر اًما، أو  ):      قال الشيخ عبدالرمحن السعدي لَّ ح  ح 
 
لُْح جائٌز بني املسلمني  إال؛ ُصلًْحا أ ، بالعكِس الصُّ

ر اًما، أو  لَّ ح  ح 
 
ًطا أ ْ  (.بالعكِس املسلمون  ىلع رشوِطهم إال؛ رش 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 وهم ىلع رشوطهم ُمارزُ   والصلح بني املسلمني جائزُ 

 ُمرماً أو حرما ما حال  ال الصلُح والرشُط إذا أحال

 إذن هاتان القاعدتان:

لُْح جائٌز بني املسلمني  : )القاعدة األوىل ائٌِز »( ويه نص حديث رواه أبو داود والرتمذي وغريهما،  الصُّ ْلُح ج  الُصّ

« إاِل ّ  ب نْي  الُْمْسلِِمني   ع  ْ ال ف  الرشَّ ل  -ال إذا خالف رشع اهلل إ إِذ ا خ   .-عز  ولجل

ر اًما، أو و: )والقاعدة اثلانية لَّ ح  ح 
 
ًطا أ ْ  (.بالعكساملسلمون  ىلع رشوِطهم إال؛ رش 

  :وديلل هذين األصلني أو القاعدتني

اًل، »قال:    أن انليب    حديث أيب هريرة   ال  رَّم  ح  ، إاِلَّ ُصلًْحا ح  ائٌِز ب نْي  الُمْسلِِمني  لُْح ج  الصُّ

ر اًما،  لَّ ح  ح 
 
ْو أ

 
وِطِهمْ أ  .«و الُمْسلُِمون  ىلع   رُشُ

 : وهناك ديلٌل آخر ىلع جواز الصلح
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أحيان ا بني اخلصوم، وثبت يف ابلخاري وغريه أنه ملا ختاصما ابن أيب  وهو ما اكن يفعله انليب 

يب بن كعب يف ماٍل بينهما، وارتفعت أصواتهما، جعل انليب 
ُ
؛ يُشري إىل صاحب املال  حدرد، وأ

 دع  من دينك انلصف، فريض ووضع الشطر" رواه ابلخاري. :أن ضع الشطر؛ يعين :ادلائن صاحب احلق إىل :يعين

 الكذب".  وهو من أكرب العقود فائدة، وذللك حُسن فيهقال صاحب ]اغية املنتىه[: "الصلح هو اتلوفيق والسلم،  

 والصلح هل عدة أقسام: 

 اكلصلح بني أهل العدل وأهل ابليغ. -
 املسلمني وأهل احلرب.الصلح بني  -
 والصلح يف األموال. -

واملراد بالصلح إذا تكلم الفقهاء يف كتبهم الفقهية الصلح يف األموال، والصلح يف األموال ينقسم إىل قسمني 

 يف املذهب؛ هما:

 صلح إقرار. .1
 وصلح إنكار. .2

يع  يأيت شخص أن  صلح اإلقرار:والفرق بينهما:   َع عليه، ثم يُصالح املد  ر املد  يع ىلع آخر دين ا أو عين ا فيُق  ويد 

 ببعض ادلين، أو ببعض العني.

َع عليه ماذا يفعل؟ يُنكر أو يسكت؛ يعين أما صلح اإلنكار: يأيت شخص  :هو نفس صلح اإلقرار لكن املد 

َع عليه يع ىلع شخص عين ا أو دين ا، فيُنكر املد   صلح إنكار. يسىمثم يُصاحله، فهذا أو يسكت  ،يد 
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 ،أو ديٍن  ،فمن اعرتف لغري هذا الصلح باإلقرار بعنيوللك واحٍد منهما رشوط معينة، يقول الشيخ السعدي: )

ع، وإن صاحله ىلع غريه فهو يف معىن ابليعيف  فهو    ،ثم صاحله عن بعض ذلك أحيان ا يُصاحله ىلع   :يعين؛  (معىن اتلربُّ

َع به. َع به، أو يُصاحله ىلع غري جنس املد   جنس املد 

 وذكرنا الصلح ىلع اإلنكار وهو جائز عند مجهور العلماء.

الصلح عن ادليون، واحلقوق املجهول قدرها بيشٍء معلوم، كما لو اكن ادلائن واملدين   :مما يدخل يف الصلح أيًضاو

 فهذا جائز. ،ىلع يشٍء منه نن، فيتصاحلانسيا قدر ادلين اذلي لدلائ

 وعرب  عنها يف انلظم بقوهل: (املسلمون  ىلع رشوِطهمو: ) املؤلف  ااذلي ذكره  ةاثلاني القاعدة

اقِدِ  ٍط ال زٌم لِلع  ْ ُُكُّ رش    و 

 

اِصدِ  و انلِّاكِح  ابل ْيعِ  يف  ق   والم 

ًما  ل ّل ت ُُمر ّ وًطا ح   إاِل ّ رُشُ

 

هُ  وأ  ْكس  ب اِطال ٌت  ع  ا ف   ف اْعل م 

 واألصل يف الرشوط يف مجيع العقود أنها: 

 .ةالزم .1

 صحيحة. .2

 إذن األصل يف الرشوط يف مجيع العقود: أنها الزمة للعاقدين وأنها صحيحة. 

 : ويدل ىلع ذلك

ۡلُعُقودِ حمس  :قوهل تعاىل ۡوُفوا  بِٱ
َ

يَن َءاَمُنٓوا  أ ِ َها ٱَّلَّ يُّ
َ

َدة  ىجسيَـٰٓأ ـِ ائ ية جحتجحس  حجسالَم واألمر بإيفاء العقد يشمل اإليفاء بأصله ووصفه، ،    اآل

 ومن وصفه الرشط فيه.

ا حديث انليب  وِطِهمْ »:  وأيض   . «الُمْسلُِمون  ىلع   رُشُ
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مجهور العلماء، فقال: "أن األصل يف  واألصل يف الرشوط كما ذكرنا الزمة صحيحة، خالف ابن حزم 

ٍط ل ْيس  »الرشوط أنها باطلة؛ حلديث عئشة:  ْ ُهو   كِت اِب اهللِ  يِف  لُكُّ رش  هذا الرشوط بيُرلد عليه بأن املراد و،  ب اِطٌل« ف 

 يف اشرتاط الوالء لغري املعتق.املحرمة؛ ألنه وارد 

 األشياء اليت تدخلها الرشوط:

 االعتاكف.ومثل: احلج،  ؛ت: يف بعض العباداأواًل 

ْن تُوفُوا »:    قال: قال انليب    : يف عقد انلاكح؛ حلديث عقبة بن عمر  ثانًيا
 
وِط أ ُ ُقّ الرُشّ ح 

 
أ

ا اْست ْحل لُْتْم بِِه اْلُفُروج    واه ابلخاري.ر «بِِه م 

 يف املعامالت:: يف املعامالت، والرشوط ثاثلًا

ا هلا. .1  إما أن تكون رشوط 

ا فيها.وإما أن  .2  تكون رشوط 

ة وجواز املعامالت، أو الرشوط ل ما املراد به يف القاعدة هنا؟ ه يف داخل املعامالت؟ اليت الرشوط اليت لصح 

 الرشوط اليت يف املعامالت، ويه اليت تكون من العاقدين أو أحدهما.

يه فوأقسام الرشوط يف املعامالت أو يف ابليع خاصة كثرية، تنقسم إىل قسمني، نذكرها بشلك خمترص، وإال 

 كثرية:
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 أواًل: الرشوط الصحيحة، ويه أربعة رشوط: 

 العقد، مثل: رشط اتلقابُض واحللول، وحنو ذلك، فما حكم هذا الرشط؟ ىضرشط ما هو مقتالرشط األول: 

 تُعطيين المن اآلن، األصل يف المن أنه حال، ما حكم هذا الرشط؟ صحيح وجائز.ن أأبيعك السيارة برشط 

ا رشط ما اكن من مصلحة العقد، وهذا يدخل فيه الرهن والكفيلالرشط اثلاين:  ، وهذا رشٌط صحيح أيض 

 ويلزم الوفاء به.باالتفاق، 

ا صحيحٌ  الرشط اثلالث:   باالتفاق؛ مثل:رشط وصٍف يف املبيع، أو يف المن، وهذا أيض 

ا. .1  يشرتط أن تكون األمة ب كر 

 ، وحنو ذلك.-يعين رسيعة-أو ادلابة همالجة  .2

 يشرتط يف السيارة أنها لم تمش إال عرشين ألف مثال  وحنو ذلك، وصناعتها تكون كذا.  .3

ا أو أكرث. ا واحد   هذا رشط يف وصف املبيع أو المن، وهذا جائز سواء  اكن رشط 

ا يف الرشط الرابع:  ا معلوم  أن يشرتط ابلائع منفعة  معلومة يف املبيع، أو يشرتط املشرتي منفعة  ىلع ابلائع نفع 

ا، مثل:   املبيع أيض 

ا.  .1  أن يشرتط ابلائع: ُسكن ادلار شهر 

 أو يشرتط املشرتي ىلع ابلائع محل احلطب أو تكسريه. .2
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ا؛ لقو واملذهب عندنا: ا واحد  بن ايف حديث عبد اهلل  ل انليب ال يصح فيه إال أن يكون رشط 

ب ْيٌع،»:  عمرو  ل ٌف و  ُِلّ س  ال   ال  حي  انِ  و  ط  ْ  .«ب ْيعٍ  يِف  رش 

 .إنما بيع العينة " يف ابليع وال رشطان: " بأن املراد بقول انليب  تعقبهم ابن القيم 

ولو اكنت أكرث من رشط؛ كرشطني، أو  ،أن هذه الرشوط تصحوذللك القول اثلاين وهو رواية عن اإلمام أمحد:  

 ثالثة، وحنو ذلك.

  واستدلوا بأدلة كثرية:

 واشرتط محالنه إىل أهله، وغريها من األدلة.،  منها حديث جابر ملا باع مجله للنيب 

 .ثانًيا: الرشوط الفاسدة يف ابليع

اشرتاط عقٍد يف عقد، مثل: بعتكل هذه ادلار برشط أن تؤجرِن سيارتك، ما حكم هذا الرشط؟ الرشط األول: 

ل للعقد؛ لقول انليب  نىه انليب »:  يف حديث أيب هريرة  هذا باطل ومبط 

وه بهذه املعاملةو، رواه اإلمام أمحد وغريه «عن بيعتني يف بيعة  .أن تشرتط عقد يف عقد :فرس 

تار شيخ اإلسالم وابن القيم وهو قول يف املذهب: أن اشرتاط عقد يف عقد جائز ما لم يتضمن حمذور ا واخ

قرضك مئة ريال برشط أن تبيعين دارك مثل: رشعي ا، كما لو اشرتط منفعة  يف قرض، 
ُ
 .أ
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اشرتاها منك، ما حكم   يت العقد؛ كأن تشرتط ىلع املشرتي أال يبيع السلعة الىضرشط يُنايف مقت  الرشط اثلاين:

د  هذا الرشط؟ فاسد، وهل يعود ىلع العقد باإلفساد واإلبطال؟ ال، ال يعود ىلع العقد باإلفساد، هذا فاسد غري مفس 

 للعقد.

ملا قال انليب  : حديث بريرة أفضل وأقوى ديلل هلذا الرشط ابلاطل اذلي يدل ىلع أن العقد صحيح

  لعائشة ملا أرادت عئشة    ق بريرة من ماهلا، فاشرتط أهلها أن يكون الوالء لربيرة أن تُعت

ْعت ق  »وقال: ،  هلم، فغضب انليب 
 
ْن أ ء  لِم  ال  ، ف إِنَّ الْو  ء  ال  ِِِط ل ُهُم الْو 

ا، و اْشرت  ْعتِِقيه 
 
ا و أ ِيه 

فأبطل  «اْشرت 

ل العقد.  الرشط ولم يُبط 

ا: أن هذا الرشط صحيح والرواية الانية عن اإلمام أمحد، واختارها شيخ اإلس الم وابن القيم، وابن عثيمني أيض 

 إذا اكن هناك قصٌد صحيح؛ كمصلحة تعود ىلع ابلائع أو املبيع نفسه.

                 تعليق عقد ابليع ىلع رشٍط مستقبل، مثل: بعتكل إذا جاء رأس الشهر، أو إذا جاء رمضان، : الرشط اثلالث

، ال ينعقد معه ابليع. ما حكمه؟ هذا الرشط فاسد والع  قد ال ينعقد أصال 

زة، إال إذا عل قه ىلع مشيئة اهلل،   واملذهب عندنا ال يصح تعليقه، األصل أن العقود يف ابليع تكون حال ة ومنج 

 بعتُكل إن شاء اهلل، فهذا يصح العقد.

ه ىلع مشيئة اهلل، تعليق ؟ تعليق العقد غري صحيح إال إذا عل ق خ، ما حكم تعليق الفسوخأما تعليق الفسو

  :؛ يعين مثال  خالفسو
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 .أن أبيعك هذه السيارة، لكن إذا ما أتيت بالمن بعد يومني فال بيع بيننا، نفسخ العقد -

أجرك السيارة لكن إذا ما دفعت األجرة بعد شهر نفسخ اإلجيار -
ُ
 .أ

 صحيحة إال عقد اخللع. لكها ختعليق الفسويف ما حكم هذا اتلعليق؟ املذهب أن العقود 

من المن ىلع أنه إن أىت بابلايق وإال فهذا المن اذلي دفعه،   اإذن بيع العربون وهو أن يعقد معه ويدفع جزء   •

 أو اجلزء من المن يكون للبائع، بيع العربون هذا تعليق عقد أو تعليق فسخ؟ 

ل  ائة ريال عربون  اأعطيك اآلن موك إياها بألف ريال،  تعتبا  ،يرُبمون العقد  :تعليق فسخ؛ يعين المن لك  ، وأكم 

ا املذهب يصح خالف ا للمالكية اذلي ال يصح عندهم.فاملائة ريال لك بالمن بكرةإذا ما أتيتك وبكرة،   ، طبع 

زة.  إذن تعليق العقود يف املذهب ال تصح؛ ألن األصل يف العقود أنها منج 

ة تعليق عقد ابليع برشط،  الرواية اثلانية يف تعليق العقود عن اإلمام أمحد، واختارها شيخ اإلسالم: صح 

ِصيب  »يف غزوة مؤتة:  بأدلة كثرية، ومنها: قول انليب  واستدلوا
ُ
يْد فإْن أ عفر« أمرُيُكم ز  فعل ق  ف ج 

 عقد الوالية، هذا تعليق، وألن األصل يف الرشوط الصحة.

 ننتقل إىل أقسام الرشوط يف انلاكح، والرشوط يف انلاكح تنقسم إىل قسمني:

 القسم األول: الرشوط الصحيحة، ويه نواعن: 

ن من االستمتاع ضرشط ما يقتانلوع األول:  ، أو يتمك  يه العقد؛ كأن يشرتط الزوج أن يتسل م الزوجة مثال 

 بها، ما حكم هذا الرشط؟ هذا وجوده كعدمه، رشٌط صحيح.
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ا رشوط رشط املرأة ما تنتفع به؛ كأن تشرتط ىلع الزوج أال يُس: انلوع اثلاين افر بها، أو زيادة  يف ماهلا، هذه أيض 

ن  :يعين ! من الغريب أن املذهب يقول: أن الرشوط غري الزمة؟ لزوجىلع االزم  انلوع الاينصحيحة، وهل  يُسل

 يجوز للمرأة أن تفسخ.فللزوج الوفاء به، وأن الزوج إذا لم يف  بهذا الرشط، 

 ء بهذا الرشط.واختار شيخ اإلسالم وابن القيم وجوب الوفا

 القسم اثلاين الرشوط الفاسدة، ويه نواعن:

 ويه يف أربعة أشياء: فاسدة مفسدة للعقد،انلوع األول: رشوط 

 شغار.  .1

 نكاٌح حمل ل. .2

 واملتعة. .3

 وتعليق العقد ىلع رشٍط مستقبل غري بمشيئة اهلل. .4

 باطلة؟ أو ، هذه العقود األربعة يف انلاكح ما حكمها؛ فاسدة

املذاهب األربعة ىلع حتريمه، وخالف فيه الشيعة، : أن العجيب يف نكاح املتعةوفاسدة لوجود اخلالف فيها، 

ته، فهل يُقال هنا: أنهم راعوا خالف الرافضة                      ال يُقال: وخالف قديم، ال، إنما هو ؟ -الشيعة-وقالوا: بصح 

زين من خالف الرافضة،  إذا اكن الظاهرية قد اختُلف يف اعتبار قوهلم، فكيف بالشيعة؟!و أنهم راعوا ومتحر 
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فيصح العقد معها، ويه الرشوط اليت يشرتطها انلوع اثلاين من الرشوط الفاسدة وغري مفسدة لعقد انلاكح: 

 . العقدىضأحد الزوجني، وتُنايف مقت

 وغري مفسدة للعقد، فيصح العقد.  كأن يشرتط الزوج ىلع الزوجة أال مهر هلا أو ال نفقة، هذه رشوط فاسدة -

انلاكح املسيار، يشرتط الزوج أال يكون للزوجة نفقة من بيت وأموال، فما حكم هذا الرشط؟ فاسد،  -

 حىت لو وافقت عليه الزوجة فإنه فاسد، وهلا أن تُطالب بانلفقة.

 فروع القاعدة: 

وُط اليت يشرتطها  "  قال:  ف  بعض األمثلة  ذكر الشيخ   فلكها جائزة   أو أحُدهما ىلع اآلخر  ،املتعاقدانِ الرشُّ

اتلأجيل االنتفاع به مدة معلومة، أو    أن يشرتط ابلائعاملحذور الرشيع؛ كأن    وعدمملا فيها من مصلحة املشرتِط  

 ".مدة معلومة 

مة: رشط ابلائع" :  قالو  ."  ىلع مشرٍت أعتقه يف الوالء هل لعبد  ل ومن الرشوط املحرَّ

َيب الرشوط اجلائزة: رشوُط الواقفنيمن و: " كذلكو وكذلك الرشوُط بني  ،إذا لم ختالف الرشع اتباعهم  و

لُه اهللُ -إىل آخر الكمه ( ، ....  الزوجني  .-رلمح 
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 الرابعة والعشرون القاعدة 

ب ق  إىل الُمب احاِت؛ فهو أحقُّ بها):   قال الشيخ عبدالرمحن السعدي ْن س   (.م 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 أي ليس مملواًك فسابٌق أحق  ومن إىل َشٍء مباٍح قد سبق

 : املراد بها ما ليس هل مالٌك حمرتم. املباحات

  :املعىن اإلمجايل للقاعدة

 مباحات األصل وال يملكها أحد. هأن من سبق إىل مباح ليس هل مالك حمرتم فهو أحقُّ به؛ ألن

 : مما يدل ىلع هذه القاعدةو

ب ق  إىِل   م نْ »:  قول انليب  اءٍ  س  ِْه ُمْسلٌِم، ي ْسبِْقهُ  ل مْ  م  ُهو   إيِل  قُّ بِِه«ف  ح 
 
واه أبو داود، وقال الشيخ ر أ

 الزامل: "هذا األصل جممٌع عليه يف اجلملة" قاهل يف رشح ]القواعد[.

 : الفروع ادلاخلة حتت هذا األصلمن 

وات  من سبق إىل  رها ببناء، أو حفر برئ ا ووصل إىل املاء وأجراه إيلها من عنيٍ  إحياء األرض  المل  ...                       بأن عم 

عن انليب  إىل آخره من األمور اخلمسة اليت حُتيا بها األرض كما ذكروا يف املذهب؛ حلديث جابر 

  : « ْن ُ  م  ْيت ًة ف يِه  هل  ْرًضا م 
 
ْحي ا أ

 
 . «أ
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ا   من سبق إيله املباح قبل غريه فهو أحقُّ به؛ يف كتاب القواعد :      ذكر الشيخ عبدالرمحن السعديوأيض 

مزرعته ىلع رأس جبل، واملاء يأيت إيله أول واحد، فهو األحق به ممن بعده؛ فالقريب من العني مثال  كأن يكون 

 أحق به ممن يأيت بعده.

، أو إىل " :  وقال  ب ُق إىل صيد  الربل  أو ابلحر  السبق إىل   "  حنو ها من املباحاتوشيٍش، احلطٍب أو احلالس 

 األماكن املشرتكة.

ألك أو ماٍء أو نار فهو أحقُّ به من غريه، ويدخل يف ذلك مالك األرض اليت فيها هذه األشياء كذلك من سبق إىل  

عنه من هذه األشياء الالثة فانلاس رشاكء هل يف ذلك، واحلديث  الالثة؛ فهو أحق بها من غريها، وما يستغىن

ءُ  انل ّاُس »الوارد:   اك  ٍث  يِف  رُش  ِ، يِف :  ث ال  اءِ،  الْلَك   لُه -ألظهر أنه وارٌد يف األرايض اململوكة، إىل آخر الكمه  ا  «و انل ّارِ  و الْم  رلمح 

 .-اهللُ 

مل اآلن، هل هو مباح؟ هل هو مثل الألك؟  اخلاص الرمل  ستغرب بعضكم الرمل، ما الفائدة منه؟قد يالرل

ا، من أول ما تبين إىل أن تنتيه حتتاج إىل رمل، فهل لو سبقت أنت إىل رمل ليست ا  كثري    ماال  بابلنيان يُكل ف   جد 

ا ابلدلية تمنع إذا اكنت   مملوكة ألحد، أو األمانة تمنع أنك تأخذ منها.األرض األرض مملوكة ألحد، طبع 

، إال إذا منع منها أو ليس لك؟ الظاهر أنها مباحة ،بعيدة، هل لك أن تأخذ منهاولكن لو اكنت غري مملوكة، 

 وِل األمر هذا أمر ثاين، لكن األصل أنه لكل أن تأخذ منها.
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 الخامسة والعشرون القاعدة 

ع ):   قال الشيخ عبدالرمحن السعدي رت التسمية الُقرعُة إذا ُجهل املستحقُّ  ترُش   (.وتعذَّ

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 واجعلُْه ُعدًما إن يكن ذا حقِ   وقرعٌة جلهِل مستحقِ 

 هذا يف نظمه فقال: سعدي الذكر الشيخ 

مِ  ُة ِعْند  الُْمْبه  ُل الُْقْرع   تُْست ْعم 

 

ى الَّتَّ اُحمِ   ْو دل  
 
ُُقوِق أ  ِمن  احلْ

 القرعة: 

 يه اإلسهام. يف اللغة:

 فيه طريقٌة تستعمل تلعيني ذاٍت، أو منصٍب، أو حكٍم بني أمثاهل. وأما يف االصطالح:

 : ُحجيَّة القرعة

 اجلمهور ىلع ُحجي تها، وأنكر احلنفية القرعة، وقالوا: يه من امليرس، إال أنهم وافقوا اجلمهور يف بعض صورها.

ل بها كحكم رشيع: ويدل ىلع مرشوعية وُحجيَّة القرعة  ، وأنها يُعم 

َتِصُمونَ حمس :قال تعاىل ِۡهۡم إِۡذ ََيۡ ي ۡم يَۡكُفُل َمۡريََم َوَما ُكنَت دَلَ ُه يُّ
َ

ۡم أ ََٰمُه قَۡل
َ

ِۡهۡم إِۡذ يُلُۡقوَن أ ي ِعۡمَران ىجسَوَما ُكنَت دَلَ جحس حجسآل  مختمخت ية   اآل

َحِضيَ حمس  :قال تعاىل لُۡمۡد اَهَم فَََكَن ِمَن ٱ ات  ىجسفََس افَّ لصَّ جحس  حجسا ؛ أي املغلوبني، ورشع من قبلنا رشٌع نلا إذا ساقه اهلل   اآلية جحتمختجحت

 تعاىل مساق الناء.
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ا حديث عئشة  ع  ب نْي   اكن رسول اهلل قالت: "  وأيض  ْقر 
 
ًرا أ ف  إذ ا أر اد  س 

ائِهِ  ي ت ُهن ّ  نِس 
 
ج   ف أ ر  ا خ  ْهُمه  ج  بها معه س  ر   األدلة." رواه ابلخاري، وغريه من خ 

 األشياء اليت تُستعمل فيها القرعة: 

، واإلمامة لو تنازعها أكرث من واحد.أواًل   : احلقوق املتساوية، وال مزية ألحدهما ىلع اآلخر؛ اكألذان مثال 

ح ألحدهما ىلع اآلخر  ثانًيا من األشياء اليت يُعمل فيها بالقرعة: اكللقطة لو   ؛التاُحم يف أمٍر من األمور وال مرج 

 اد عها أكرث من واحد، لو اد عها اثنان، لو وصفها اثنان، فيُصار حينئٍذ إىل القرعة.

  وكيفية عمل القرعة:

الرشع كيفية معينة، وُيصار يف ذلك إىل ُعرف انلاس، فلك ما تعارف عليه انلاس يف كيفية عمل لم ير د هلا يف 

مل بها، سواء   ل به، وجاز، وُنف ذت، وُحك    اكن باخلواتيم، أو باألوراق، أو باهللالت، وحنو ذلك.القرعة ُعم 

  فروع القاعدة:

ا، تبدأ من كتاب الطهارة،  ا.وكثرية جد   قد تصل إىل كتاب اإلقرار أيض 

ع بينهما.من هذه الفروع:   ح، فحينئٍذ يُقرل  لو تشاحل اثنان أو أكرث يف األذان أو اإلقامة، ولم يكن ألحدهما مرج 

أو إىل ادلفن يف بقعٍة معينة، ولم يكن ألحٍد موت   يف القرب ،  أو إىل القبلة  ،اتلقديم إىل اإلمام من الفروع أيًضا:  

ع بينهما  .مزية، وال سبق يف أن يُقرل
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قر ع بينهما، وغريها من الفروع اليت ذكرها منهاو
ُ
: إذا استبق اثنان إىل يشٍء من املباحات، ولم يكن اشرتاك أ

 يف ]القواعد واألصول اجلامعة[. عدي السالشيخ 

يف قواعده، القاعدة مئة وستني، ويه آخر قاعدة ذكرها يف  وهذه القاعدة ذكرها الشيخ ابن رجب 

رْيِ ُمع  ]القواعد[، قال: )
ٍم غ  اًء لُِمْبه  اُق ابْتِد  ِ الُْمْست ِحقِّ إذ ا ث ب ت  ااِلْستِْحق  زيُّ ُة يِف ت م  ُل الُْقْرع  ْهِل تُْست ْعم 

 
اوِي أ ٍ ِعْند  ت س  نيَّ

اقِ  ْجِز ىلع   ااِل ، ااِلْستِْحق  ْن اْشتِب اِهِه و الْع  ْمِر ع 
 
ِ يِف ن ْفِس اأْل قِّ الُْمع نيَّ ْيًضا يِف ت ْميزِيِ الُْمْست ح 

 
ُل أ يُْست ْعم  ل ْيِه، و  ِع ع  ال  طِّ

اِهِر الْم   اُع يِف ظ  بْض 
 
ْمو اُل و اأْل

 
و اٌء يِف ذ لِك  اأْل ِب و س  ( وذكر فيها مسائل من اغلب أبواب الفقه تقريب ا، ثم ذكر مسائل ْذه 

 ال تدخلها القرعة.
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 السادسة والعشرون القاعدة 

يقبل قول األمناء يف اذلي حتت أيديهم من اتلرصفات، ):   قال الشيخ عبدالرمحن السعدي

 (.واإلتالفات وغريها، إال ما خالف احلس والعادة

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 ما لم يكن خمالًفا للعادةِ   وال يُر دُّ قول ذي األمانةِ 

م أن الشيخ وضع هل ضابط، ما هو األمني عند الشيخ ابن  سعدي؟ هو من قبض العني بإذٍن من الاألمني تقد 

 أو من املالك. ،الشارع 

من هو األمني؟ من قبض العني حلق نفسه ولغريه، ومن باب أوىل أنه إذا قبضها حلق غريه فوأما ىلع املذهب 

 فقط، مثل: املودلع.

 هل يُقبلل قوهلم يف الرد؟ وهل يُقبلل قوهلم يف اتلللف؟  :األمناء

 يف اتللف، هل يُقبل قوهلم يف اتللف؟  :أواًل 

 ،لو اد َع األمني أن العني اليت عنده تلفت، فهل يُقبلل قوهل  :يقول املؤلف: أنه يُقبل قول األمناء يف اتللف؛ يعين

 أو ال بد من بي نة حىت نقبل قوهل؟ 

ن األمانة اليت عندي إيقول: ، مثال   نقول: األصل أن قوهل يُقبلل إال إذا اد َع اتللف بأمٍر ظاهر؛ كحريٍق عم 

فإذا أىت ببي نة ىلع وجود وحصول هذا احلريق ، احرتقت يف حريٍق عم، هذا احلريق العام البد أن يأيت عليه ببي نة

 وإن لم يأت  ببي نة ال يُقبلل.، العام يُقبلل قوهل
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إذا اد َع  :يأيت بشهود؛ يعينأن بسهولة وم، احلريق أمر ع ئ ا، فملاذا نقول: نقبل قوهل ببي نة؟ ألنه ال يُعجزه شي

كحريق، أو غرق، أو هجوم أعداء ىلع ابلدل، وتل فت هذا العني اليت عنده املستأجرة أو املودعة  ؛اتللف بأمر عم 

 أو حنو ذلك، فإنه ال بد من أن يأيت ببي نة، ثم يُقبل قوهل.

لوهم مزنلة أنفسهم، ومقتىض هذا  ،ال ائتمنوهم: ألن أرباب األمووالعلة يف قبول قول األمني يف اتللف ونز 

 االئتمان قبول قوهلم.

إذا اد َع اتللف  :الشيخ ذكر ما ذكرناه بقوهل: املستثىن، مىت ما ال يُقبل قوهلم؟ إذا خالف احلس  والعادة؛ يعين

ا.  بما خُيالف احلس والعادة فإنه ال يُقبلل قوهل، وظاهره مطلق 

يد بما إذا لم يأت  ببي نة، فإن أىت ببي نة ىلع أن هذا تل ف ببي نة، فإن قوهل يُقبل، وإن اكن وذكرنا أن املذهب مق 

 ظاهر قول الشيخ ما استثىن، قال: إال ما خالف احلس والعادة، ما قال: إال إذا اكن ببي نة، اكن ينبيغ عليه أن يستثين.

 .قاعدة قبول قول األمناء يف الرد ثانًيا: 

أو السيارة، أو  ،استأجر ادلار ؛إذا أخذ العني األمني، واد ع رد ها لصاحبها :ل األمناء يف الرد؟ يعينهل يُقبل قو

ه، فهل يُقبلل قوهل أو ال يُقبل؟   استعار شيئ ا واد َع رد 

ن قبض العني ال خيلو:  هذه هلا قاعدة أخرى خمتلفة عن اتللف، وىلع املذهب: مل

حلظ  نفسه؛ اكملرتهن، واألجري، واملستأجر، واملشرتي، وابلائع، والغاصب، فهؤالء إذا اد عوا : إن اكن قبضها أواًل 

 رد املالك فال يُقبلل قوهلم إال ببي نة.
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، أو شيئ ا، أو عين ا حلظ نفسه، أو حظ نفسه وغريه، فإنه ال يُقبلل قوهل يف الرد إال  إذن إذا قبض اإلنسان وديعة 

 ببي نة.

غريه فقط؛ اكملودلع، والوكيل، والويص بال ُجعل، فهؤالء إذا اد عوا رد العني، املودلع  إذا قبض العني حلظ  : ثانًيا

ت ع، قال: أنا رديت لك الوديعة، أو الوكيل ولك                           ثم قال: أنا رديت لك السيارة،  ،بيع السيارةب هاد َع الرد إىل املود 

ال يُقبل ففهل يُقبلل قوهلم أو ال يُقبلل؟ نقول: يُقبلل إال إذا اكنوا قاموا بهذه األعمال جبُعل، فإذا قاموا جبُعل    ما بعتها،

 قوهلم إال ببي نة.

ا  -  هذه قاعدة يف الرد، وذكرها الشيخ حممد بن عثيمني يف رشحه  ]القواعد واألصول اجلامعة[.  -  هذا املذهب طبع 

ن اِء يِف الرَّدِّ و اتلَّلِف القاعدة بقول: ) ذكر الشيخ ابن رجب هذهو م 
ُ
: يِف ق ُبول ق ْول األ ْرب ُعون 

 
ة و األ ةُ الرَّابِع  اِعد  الق 

بُ  ِمْن لو ازِِمِه ق  اِن، و  م  اُء الضَّ ان ِة إال انْتِف  م 
 
ْعىن  لأل ِمنٍي إْذ ال م 

 
ُيْقب ل فِيِه ق ْول لُك أ ا اتلَّلُف ف  مَّ

 
إاِل ول ق ْوهلِ يِف اتلَّ أ لِف و 

ال اتلَّلِف  اُن بِاْحتِم  م  ْت ( ثم قال: )للزِم  الضَّ ُة إذ ا ه لك  يُْست ْثىن  ِمْن ذ لك  الو ِديع  ْن ُدون  و  ِة م  ِريق  ِع ىلع  ط  ال الُمود  م 

ْيِك اخلاِلف    ( إىل آخره.حي 

اهل لكه ما تللف، يُقبلل قول يه الوحيدة اليت تلفت، وم  :املذهب عندنا: الوديعة لو هلكت ولو من بني ماهل؛ يعين

ا العني املستأجرة إىل آخر الكمه أو املودلع  يف الكٍم طويل  ما يُقبلل؟ يُقبلل قول املودلع يف اتللف. ذكر أيض 

 يف القواعد.
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 السابعة والعشرون القاعدة 

أمور  جهاًل ):   قال الشيخ عبدالرمحن السعدي ْن ترك  الم  ْن  ذمته تربأ لم نسيانًا أو م  إال بِفعلِه، وم 
ل  املحُظور    (.وتمت عبادتهبرئت ذمته  وهو معذوٌر جبهٍل أو نسيانٍ  ،فع 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 اذلمُة يف املحظوِر 
ُ
 باجلهل والنسياِن ال املأموِر   وتربأ

قاعدة: "املشقة جتلب اتليسري" وأنه ال يُعذر ترك املأمور برتكه هذه القاعدة مر ت معنا يف أسباب اتلخفيف، يف  

م احلديث عن النسيان واجلهل،  ر فيه إذا اكن مع اجلهل والنسيان. تقد  مع اجلهل والنسيان، وأما فعل املحذور فيُعذل

 وبي نا هناك قول احلنابلة وأقوال غريهم.

دُ ن ِس  »إِذ اقال:  عن  حديث أيب هريرة  :ويدل ىلع هذا ح 
 
ل   ُكمْ  أ ك 

 
وْ  ف أ

 
ِب   أ  ف ْلُيتِم ّ  رش 

ُه، ْوم  ا ص  هُ  ف إِن ّم  م  ْطع 
 
اهُ« اهللُ  أ ق  هذا يدل ىلع أن اإلنسان إذا نيس وفعل حمذور ا حال العبادة ناسي ا، ومثله لو اكن  و س 

ر.  جاهال  فإنه يُعذل

ر وال تربأ ذمتهوادليلل ىلع أن اإلنسان لو ترك شيًئا مأموًرا به جهاًل أو  : حديث امليسء يف نسًيا وأنه ال يُعذ 

 ملا رآه يصيل بعد أن ترك الطمأنينة وبعض األراكن أمره أن يُعيد الصالة. ألن انليب  ؛صالته

نْ »قال:  عن انليب  وحديث أنس  ر ه   م  ِلّ إِذ ا ذ ك  ةً ف لُْيص  ال  ر يقل لم ا«ن ِس  ص  : تُعذل

ا،    ال  .عليكوال يشء  بالنسيان،   ا  م نْ »يُعذر بالنسيان يف العبادات، ال يُعذر، وال باجلهل أيض  ِلّ إِذ  ةً ف لُْيص  ال  ن ِس  ص 

ا ر ه  ة   ال   ذ ك  ار  ف ّ ا ك  « إاِل ّ  ل ه  يٓ حمس :قال تعاىل ذ لِك  ۡكرِ َة َِّلِ لَوَٰ قِِم ٱلصَّ
َ

ۡدِِن َوأ ه ىجسفَٱۡعُب                   كذلك لو ترك الطمأنينة ،  اآلية مختجحتجحس حجسط

 يف الصالة.
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 الثامنة والعشرون القاعدة 

لِ ):   قال الشيخ عبدالرمحن السعدي ر   ، ولكن ال يُصاُر إيلِه إالَّ يقوُم ابلدُل مقام  الُمْبد  ذَّ إذا ت ع 

 (.األصُل 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

لِ  ْ للب د   وعنده قام مقام املبدلِ   ودون  ُعذٍر لم يرُص 

 املعىن اإلمجايل للقاعدة: 

ر املبدل منه. ل للبدل إال إذا تعذ  ر، وال يُنتقل ل منه إذا تعذ   أن ابلدل يقوم بدور املبدل

  ويدل ىلع هذه القاعدة:

ََل جُ حمس :قوهل تعاىل وا  َما َتُقولُوَن َو َٰ َتۡعلَُم ََٰرىَٰ َحَّتَّ نُتۡم ُسَك
َ

َة َوأ لَوَٰ لصَّ َتۡقَربُوا  ٱ وا  ََل  يَن َءاَمُن ِ َها ٱَّلَّ يُّ
َ

ي يَـٰٓأ ا إَِلَّ ََعبِِر ُنًب

َٰ َتۡغتَِسلُوا   َّتَّ َن  ۚ  َسبِيٍل َح ِ نُكم م  ِ َحٞد م 
َ

ۡو َجآَء أ
َ

َسَفٍر أ  َٰ ۡو لََعَ
َ
أ ۡرََضٰٓ  ن ُكنُتم مَّ ُدوا  ِإَو َفلَۡم َُتِ ََٰمۡسُتُم ٱلن َِسآَء  ۡو َل

َ
ۡلَغآئِِط أ ٱ

وا   ُم اء  ىجسَماٗٓء َفَتَيمَّ ن َِس ة محتمختجحس  حجسال موا بدل طهارة املاء،    :هذا ابلدل  اآلي ِٗباحمستيم  وا  َصعِيٗدا َطي  ُم اء  ىجسَفَتَيمَّ ن َِس ة محتمختجحس  حجسال  فأقام اهلل    اآلي

ر  م عند عدم املاء، أو عند تعذُّ  استعمال املاء مقام املاء.اتليمُّ

 : وأمثلة هذه القاعدة كثري

ا وترتيب ا"، اتلخيري بني  ؟ فيها مثلما قال لك: "وجتمع ختيري  منها كفارة ايلمني، فما الواجب يف كفارة ايلمني أوال 

 ثالثة أمور:
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 عتق رقبة. .1

 أو إطعام عرشة مساكني. .2

 أو كسوتهم. .3

 فإن لم جيد فصيام ثالثة أيام. .4

ن ل ا صل  كذلك مل ر   م يستطع الصالة قائم  ا تدخل يف هذه القاعدة؛ ألنه إذا تعذ  ا، الشهادة ىلع الشهادة أيض  جالس 

 القضاة.ب خاصشهود األصل قُب للت شهود الفرع، هذا 
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 التاسعة والعشرون القاعدة 

رشٍط، أو استثناٍء، َيُب تقييُد اللفِظ بُملحقاتِه من وصٍف، أو ):   قال الشيخ عبدالرمحن السعدي

 (.أو غريها

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

ِقا
ْ
 به من القيوِد َشٌء مطلقا  وواجٌب تقييُد لفٍظ أحل

 : املعىن اإلمجايل للقاعدة

واحلالفني، واملطل قني زوجاتهم، أنه إذا جاءنا لفظ سواٌء اكن من الشارع أو من انلاس؛ اكلواقفني، واملوصني، 

 وحنوهم، فال خيلو:

 إما أال يُقيد بيشٍء ممن صدر منه هذا اللفظ فال جيوز أن نُقيده، وجيب العمل بإطالقه.أواًل: 

عَ حمس :قال تعاىل  :مثال هذا ُ ٱۡۡلَۡي َحلَّ ٱَّللَّ
َ

جحس  حجساۡلََقَرة   ىجسَوأ ة جمتخمتجحت ر ف من لفٍظ فهذا يدل ىلع أن لك ما وقع به ابليع يف العُ ،    اآلي

 أو فعل، فإنه ينعقد به ابليع، هذا األمر األول.

 وإما أن يُقيد اللفظ ممن صدر منه.ثانًيا: 

ممن صدر منه سواٌء لفظ من الشارع،   احلالة الانية: أن يُقيد اللفظ، واحلالة األوىل: أال يُقيد بيشٍء ممن صدر منه

 أو من الواقفني، أو املوصيني، وحنو ذلك.

ا بما قيده به اذلي صدر منه.  فحينئٍذ جيب العمل بذلك اللفظ مقي د 
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 .وتقييدات اللفظ ختتلف، والشيخ ذكر من اتلقيدات

ق، وخمصصات العموم الصفة تقيد اللفظ، عندنا خمصصات العموم، ومقيدات املطل؛ : الوصف، الصفةأواًل 

ا مقيدات املطلق، كما ذكر ابن انلجار يف رشح ]الكوكب املنري[.  املنفصلة يه أيض 

 إذن اتلقييدات للفظ ختتلف؛ فمنها:

: الصفة اليت ذكرها الشيخ، فإذا ذكر الالفظ صفة  يف لفظه العام أو املطلق، فيجب العمل بتلك الصفة، أواًل 

ء(، أو )وقفت ىلع أوالدي الفقراء(، فيجب العمل بهذه الصفة، وال يكون الوقف مثل: )وقفُت ىلع أوالدي الفقها

 إال ىلع أوالدي الفقهاء أو الفقراء وحنو ذلك.

: )وهبُت لكل دار ا برشط أن ترَع أوالدي بعد ممايت( كـ : الرشط، أنا ذكرت مثاال  من املقيدات للفظ أيًضاثانًيا 

 الده.فال يستحق ادلار إال بعد أن يرَع أو

االستثناء، مثل: )وقفُت ىلع طلبة العلم إال الغين منهم(، والصفة املفروض: )وقفُت ىلع ثاثلًا من اتلقييدات: 

اظ قليل، وبعدها يكون  : نقلل العدد خاصة  يف عرصنا احلارض احلُف  اظ فقط( حىت ُُنرج أوال  طلبة العلم احلف 

 مستمر. الريع

ا( اللحم عند  ؛فالُعر  من املقيدات للفظ: رابًعا   مثل: األيمان، إذا حلف ايلوم شخص وقال: )واهلل ال آكل حلم 

 لكها. الفقهاء يدخل فيه حلم بهيمة األنعام، وحلم ادلجاج، وحلم السمك، والطيور
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 هلذا العموم أو هلذا اإلطالق؟  اكيف جنعل الُعْرف مقيِّدً 

ا خاصة    أن اللحم اآلن املراد به عند انلاس ما هو؟ اللحم  نقول: ا يقصدون اللحم أيض  من بهيمة األنعام، وأيض 

باألحساء عندنا نقصد حلم الغنم يف الغالب، عندنا نقول: سأتغدى ايلوم حلم، املراد به يف الغالب حلم الغنم، إال 

 قد تدخل فيها اللحوم احلمراء لكها. :بعضهم يأكل حلم اإلبل واحلايش؛ يعين

ا لو قال: )وقفت ىلع  وقال لك: )أنا وقفت ىلع أوالدي(، ،أو يف أوقاف  ،أوالدي ايلوم( أنت قايض حمكمةأيض 

أن األوالد اذلكور واإلناث، لكن العرف عندنا األوالد   :ما املراد باألوالد؟ هل هم اذلكور واإلناث؟ األصل يف اللغة

 .ف أو املويص ابلنني فقط، فينبيغ أن تتأكد من املوق  

ف ا بناء  ىلع وقوع هناك قاعدة  أو حصول يشء، ثم تبني  عدمه،  ،متعلقة بهذا األصل ويه: أن )من ترص ف ترصُّ

فه يشء(.  فإنه ال يلزم من ترصُّ

 وأمثلتها كثرية: 

ا مثل  - : لو رأى عند زوجته رجال  غريب ا فقال: )أنت  طالق( ثم تبني  أنه أخوها، هل يقع الطالق أو ال يقع؟ طبع 

 كن ظاهر املذهب أنه ال يقع.فيه خالف، ل

إياها، ثم رض ها بطالق، أو رض ها  ه: لو وهبت الزوجة زوجها شيئ ا من ماهلا من راتبها بمسأتلأيًضا من أمثلته -

بزواج عليها، فهل هلا أن تُطالب بهذه األموال وتعود يف هذه اهلبة أو ليس هلا ذلك؟ هلا أن تعود فيما أعطته لزوجها 

 وهو املذهب.
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ا لو أهدى هدايا خلطيبته أو ألهلها، أهدى هدايا ألهلها يف أول اخلطوبة، يظن أنهم يقبلونه،   - ثم اعتذروا أيض 

ع.هل،   فهل هل أن يعود يف هذه اهلدايا؟ هل أن يرج 

 .وغريها من األمثلة، والشيخ ابن عثيمني ذكر يف تعليقه ىلع ]القواعد واألصول اجلامعة[ أمثلة  غري هذا املثال
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 الثالثون القاعدة 

واحلقوق واملنافع، يلزم املمتنع بما يعود ىلع  الرشاكُء يف األمالك: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

 واملصارف، واتلعمريات وغريها، ويشرتكون يف زيادتها ونقصانها حبسب أمالكهم،  املشرت ك من األمور الَّضورية،

 (.ومع اجلهل بمقدار ما لكٍّ منهم: يتساوون

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 يُلز ْم بذاك من بذا قد اشرتكْ   وما يكون حاجًة للمشرتكْ 

ِب   األمالكِ وهؤالء حِب س 

 

ْيِد وانلْقِص ذوو اشرتاكِ    يف الز 

 وعند جهل ما لك منهمُ 

 

مُ    فبالتساوي بينهم ُيْقتس 

 
  

 مثل االشرتاك يف ادلور، والعقارات، واألوقاف، واملوايش، وحنو ذلك. االشرتاك يف األمالك:

 اكدليون ىلع املفلس، والعول يف الفرائض. واالشرتاك يف احلقوق:

 اكبلرئ، وانلهر، واجلدار بني اجلارين. واالشرتاك يف املنافع:

ال  رِض ار  »وهذه القاعدة مبنية ىلع حديث:  ر  و   فاألمالك املشرتكة اليت تكون بني رشاكء ال ختلو من: «ال  رض  

فيجب ىلع لك الرشاكء تعمريها، وجُيربل املمتنع ىلع ذلك، وكيف إما أن حتتاج إىل تعمري وإصالح،  القسم األول:  

 يكون ادلفع تلعمري هذه األمالك املشرتكة؟ حبسب أمالكهم:

ل ك بينهم مناصفة؛ فللك رشيك انلصف، حبسب أمالكهم. -  فإذا اكن الم 
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ل ك جمهولة، كما قال املؤلف: "ومع اجلهل بمقدارهما لك  منهم ي  - تساوون "؛ يعين: يدفع وإن اكنت نسبة الم 

 اجلميع بالتساوي، ويكون اإلصالح ىلع اجلميع بالتساوي، وهذا هو املذهب يف هذه احلالة األوىل.

إما أن تزيد زيادة منفصلة أو متصلة بذاتها أو أوصافها، فكذلك هم مشرتكون يف هذه الزيادة، القسم اثلاين: 

 أو يف انلقص ىلع قدر أمالكهم.

لك؛ فمن هل انلصف فينُقص مما سيأتيه انلصف، فالزيادة تكون   ىلع قدر أمالكهم، كذلك انلقص ىلع قدر الم 

 وهكذا.

ْبُعون  هذه القاعدة يف ) وقد ذكر ابن رجب  ة و السَّ اِدس  ةُ السَّ اِعد  اِن يِف  من قواعده؛ فقال: الق  ِيك 
الرشَّ

نْيِ إىل  ن ا ُُمْت اج  ٍة إذ ا اك  ع  ْنف  ْو م 
 
اٍل أ نْيِ م  ِحيِح ع  ِر يِف الصَّ ِة اآلخ  ا ىلع  ُمو اف ق  ُدُهم  ح 

 
ْجرِب  أ

ُ
ٍة أ ع  ْنف  اِء م  ْو إْبق 

 
ٍة أ َّ ْفِع م َّض  ر 

ْذه بِ    (.ِمْن الم 

 : ثم ذكر صوًرا وأمثلة كثرية تندرِج حتت هذه القاعدة

لكُ  :من هذه الصور أو املسائل - رتل مل احللائ ُط الُمش  دل بلاُر  مشرتك بني اثنني؛؛ يعين: جدار إذلا ان هل ُب إج  هل ذ  فلالمل

لي ه   ر  نلص  عل عل اآلخل ا ب ابل نلاء  مل ن ُهمل تلن ُع م    اإلمام أمحد. الُمم 

ر  : وكذلك - ا ولُعلو  اآلخل مل ه  د  حل
ل
ل أ ل ُسف  ي بلني  ُف اذل  ق  مل الس  دل  .إذلا ان هل

ةُ : إذا اكنت هناك وكذلك - كل ل رتل نلاُة الُمش   عتني، وحتتاج إىل تعمري أو ترميم، فيلزم اجلميع.تسيق املزر القل
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: العقارات، العمائر وابليوت املؤجرة إذا احتاجت إىل تعمري، املزارع وانلخيل إذا احتاجت إىل تعمري كذلك -

 يف الوقت احلارض، فيشرتك فيها مجيع الورثة حبسب أمالكهم؛ يعين: حبسب االثنني إذا اكنوا ورثة.
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 الحادية والثالثون ة القاعد

ِب تباين أسبابها، فيعمل لك سبٍب : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  يف  قد ت ت بعَُّض األحاكُم حب س 

 (.مقتضاه ولو باين اآلخر

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 لكوِن االسباِب ذلاك تقتضْ   وتوصف األحاكُم باتلبعُِّض 

 : املعىن اإلمجايل هلذه القاعدة

ل به أو بها يف بعٍض منها دون بعض ألسباٍب اقتضت  ل احلكم أو املعاملة ىلع جمموعة أفراد فيُعمل أنه قد يزُن 

 ذلك.

املشهور، حديث اتلبعيض يف األحاكم، املشهور                        : حديث عئشة وأشهر حديث هلذا القاعدة

ِِب و قَّاٍص : "  بـ )احتجيب عنه يا سودة(، تقول عئشة 
 
ْعِد بِْن أ ِخيِه س 

 
ِهد  إىِل  أ ِِب و قَّاٍص، ع 

 
ن  ُعْتب ُة ْبُن أ اك 

ة  ِمينِّ  ْمع  ةِ ز  يِلد  نَّ اْبن  و 
 
، فُعتبة بن أيب وقاص عهد إىل أخيه  نليب "، وهذا زمعة أخو سودة زوج ا أ

  أن ابن الويلدة هذه األمة ويلدة زمعة مين.

 " َّ ِهد  إيِل  ِِخ ق ْد ع 
 
: اْبُن أ ِِب و قَّاٍص و ق ال 

 
ْعُد ْبُن أ هُ س  ذ  خ 

 
ْتِح أ م  الف  ن  اع  ا اك  " هذا االبن ابن   فِيهِ ف اْقبِْضُه، ق ال ْت: ف ل مَّ

 أخيه عتبة.
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هِ "   ة  ق ْد ع  ْمع  ْبُد ْبُن ز  ام  ع  َّ فِيِه ف ق  ةِ   "   " أخو سودة بن زمعة زوج انليب د  إيِل  يِلد  ِِخ، و اْبُن و 
 
: أ ال  ف ق 

ِِب 
 
ة أيب فهو أيخأ او ق ا إىِل  انلَّيِبِّ  "،  " هذه ابن ويلدة أيب؛ يعين: ابن أمل ْعٌد: ُودِل  ىلع   فِر اِشِه، ف ت س  ال  س  ، ف ق 

 ِ ِِب، ُودِل  ىلع   ي ا ر ُسول  اَّللَّ
 
ةِ أ يِلد  ِِخ، و اْبُن و 

 
: أ ة  ْمع  ْبُد ْبُن ز  ال  ع  َّ فِيِه، ف ق  ِهد  إيِل  ن  ق ْد ع  ِِخ اك 

 
 ".فِر اِشهِ  ، اْبُن أ

الل رلُسوُل اَّلل    أحلق هذا الغالم بويلدة زمعة؛ الرسول  قل ْبُد ْبن  »:  فل ُهو  ل ك  ي ا ع 

ة   ْمع  ُّ «ز  رُ »:  ، ُثم  قلالل انل يب  اِهِر احل ج  لِْلع  ُ لِلِْفر اِش و  دل  ةل  ،«الو  عل م  ةل ب ن ت  زل و دل -زلو ج  انل يب    -ُثم  قلالل ل سل

  :« ُ؛ ألن هذا الغالم فيه شبه بُعتبه؛ يعين: فيه زنا، القضية فيها زنا.«اْحت ِجيِب ِمْنه 

ه  ب ُعت بلةل   «اْحت ِجيِب ِمْنهُ »احلكم بالودل للفراش، وقال لسودة زوجته:    فقال انليب  بله  ن  شل ى م 
ل
ا رلأ ل مل

ل  ل اَّلل  ىت  لليق  ا حل آهل ا رل مل  تعاىل" متفٌق عليه. فل

ا بُعت بلة، لكن ملا ُودل  ىلع  فانليب  ته لزمعة، مع أن فيه شبه  أعمل بعض احلكم حني أثبت بنو 

ة زمعة، وودلت هذا الغالم  يلتفت إىل غري ذلك الرسول فراش زمعة لم  ، وإن اكن عتبة زنا بأمل

 ىلع فراش زمعة من جهة نسب، لكن لم يثبُت النسب؛ ألنه ودل  ىلع فراش زمعة.

ب؛  واألمثلة يف تبعيض األحاكم كثرية، ومن املسائل اليت بع ض العلماء فيها األحاكم: الودلل يتبلع أباه يف النسل

ة، فما يكون هذا الودل؟ يعين ا، واألم أمل ق، فلو اكن الزوج ُحر  : ال يتبلع أمه وإنما يتبلع أباه، ويتبلع أمه يف احلرية والر 

ين ما اذلي يتبع االبن؟ خري األبوين دين ا. ة، فاالبن يتبلع األم، ويف ادل   رقيق، وإذا اكن الزوج رقيق، واألم حر 
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ا واألم اكفرة ن لو اكن األب مسلم  ا، لكن لو اكن األب يهودي ا واألم نرصانية، فمل ، ال شك أنه سيكون مسلم 

ا  ن هو أفضلهما دين ا؟ ايلهودي أفضل من انلرصاين أو انلرصاين أفضل؟ فيه خالف كبري جد  يتبلع؟ أفضلهما دين ا، مل

 بني العلماء:

 شيخ اإلسالم يرى التسوية بني ايلهود وانلصارى، وأنه ال أفضل بينهما.

 واملرداوي يرى أن انلصارى أفضل يف وقته.

املسألة فيها خالف يف املذهب نفسه، وشيخ اإلسالم وتبعه الشيخ مريع: أن ايلهود وانلصارى يف الفضل   عموًما

 سواء؛ يعين ال يوجد أحدهما أفضل من اآلخر، املهم أنه يتبلع يف ادلين خري األبوين.

م، أو ما يمل ك العقد عليه، وما ال يمل ك العقد عليه، صح  يف املباح، وما يمل ك يف العقود لو مجع بني مباٍح   وحمر 

 العقد عليه، ولىغ اآلخر.

 شهادة الفروع واألصول تُقبلل شهادة بعضهم ىلع بعض، وال تُقبلل هلم للتهمة.
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 الثانية والثالثون القاعدة 

؛ وإال فالغريه واجًبا بنيَّ م ن أّدى عن : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  ع   (.ة الرجوع عليه: ر ج 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 وغرُي ذي الواجِب إن أّداهُ 

 

 جاز هل الرجوُع إن نواهُ  

 هذا يف نظمه فقال: سعدي الذكر الشيخ  

ِخيِه و اِجب ا
 
ْن أ دِّ ع  ْن يُؤ  م   و 

 

  ُ ابِل اهل   الرُُّجوُع إِْن ن و ى ُيط 

ة من ادليون واحلقوق؛ اكنلفقات وحنوها، ويه م ن أّدى عن غريه واجًبا)  ( املقصود بالواجبات: ما شغل اذلم 

 قسمان:

ما ال حيتاج عند تأديته إىل ني ة من ق بلل املؤد ي اذلي جيب عليه ذلك، مثل: نفقة الزوج ىلع زوجته   القسم األول:

ا، فهذا لو أد ى شخٌص عن غريه هذا الواجب، لو أىت شخص وأنفق عن غريه، أنفق ىلع  وأقرابه، ورد  ادليون أيض 

ا عليه دين قرض ىلع اه، فهذا يقول املؤلف: ) أهل غريه، أو أد ى دين ا عن غريه، حق   ن أّدى عن غريه شخص وأد  م 

ع   ؛ة الرجوع عليهواجًبا بنيَّ   (، ويُشرتلط حىت يرجع: أن ينوي املؤد ي الرجوع.ر ج 

ا الكفارات، واحلج، وحنو هذه األمور؛ فهذه ال والقسم اثلاين:   ما حيتاج عند تأديته إىل ني ة، مثل: الزكوات، وأيض 

 خيلو احلال فيها:

ن ُدف علت عنه الزاكة، أو الكفارة وينوي؛ فحينئٍذ للمؤدي الرجوع إذا نوى. -   إما أن يأذن مل
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وإما أن يؤديها بال إذنه؛ فهل للمؤد ي أن يرجع عليه؟ أو ليس هل أن يرجع عليه؟ يعين: أد ى عن غريه زاكة  -

ن انلي ة، واملؤد ى عنه اآلن ما برئت ذمته بدون أن يقول هل، فهل للمؤد ي أن يرجع عليه؟ ليس هل؛ ألنه ال بُد م

؛ ألنه ما نوى، فهذه العبادة حتتاج إىل ني ة.  أصال 

ا حيتاج إىل ني ة بال إذنه، فال يرجع ولو نوى الرجوع.  فنقول: إذا أد ى عن غريه ما حيتاجه، أو حق 

ي ن وانلفقة، وأن لك من يُؤدي عن هذا املراد بالقاعدة ىلع وجه اإلمجال، وظاهر الكم املؤلف: أنه ال فرق   بني ادلل

ق بني ما  ا أن من أد ى عن غريه زاكة  هل الرجوع؛ ألن املؤلف ما فر  غريه واجب ا فله الرجوع إن نواه، حىت الزاكة أيض 

 حيتاج إىل ني ة، وما ال حيتاج إىل ني ة.

 تفصيلهم بوجٍه اعم: أما املذهب فُيفرِّقون بني ادليون الواجبة، وبني انلفقات، ونذكر 

نقول ىلع املذهب: أن من أد ى عن غريه دين ا واجب ا بني ة الرجوع، فله الرجوع ما لم يكن املؤد ى حيتاج إىل ني ة؛ 

اكلزكوات والكفارات وحنوها، لكن يُشرتط حىت يرجع ال بُد أن ينوي الرجوع، فإن نوى عدم الرجوع هل هل أن 

 يرجع؟ ليس هل أن يرجع.

ع؟ أد ى عن غريه واجب ا وعزب   وإذا لم خيطر يف باهل يشء، ما نوى الرجوع، وال نوى عدم الرجوع، هل هل أن يرج 

د ي عنه هذا الواجب؟ املذهب أنه ال يرجع، وال 
ُ
عن انلي ة، ما نوى الرجوع وال عدم الرجوع، هل يرجع ىلع من أ

ين ا واجب ا، فإذا نوى الرجوع هل  ر األول:هذا األمبد أن ينوي الرجوع، إذا ما نوى ليس هل الرجوع،  إذا اكن املؤد ى دل

أن يرجع ما لم يكن املؤدى حيتاج إىل ني ة اكلزكوات والكفارات وحنوها، فليس هل الرجوع وإن نوى كما ذكرها 

ا. لنا سابق   الشيخ، أو كما فص 
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 انلفقات، أن يؤدي عن غريه نفقات.األمر اثلاين: 

ين ا غري انلفقات.أن يؤد األمر األول:  ي عن غريه دل

 أن يؤدي عن غريه نفقات، فال خيلو: األمر اثلاين: 

أن يستطيع أن يستأذن ممن جتب عليه انلفقة ولم يفعل، يستطيع أن يستأذن من األب اذلي جتب عليه انلفقة   -

 ولم يفعل، ومع ذلك أنفق ىلع أوالده، فهذا يقولون: ليس هل الرجوع.

ذان، األب غري موجود، مسافر، أو املنف ق اذلي جيب عليه انلفقة غري موجود، ال نستطيع أن أال يستطيع استئ  -

 نستأذنه، فحينئٍذ هل الرجوع إن نوى الرجوع.

ة  شيخ اإلسالم اختار ما ذكره الشيخ السعدي يف قاعدته، وابن رجب ذكر هذه القاعدة يف ةُ اخل اِمس  اِعد  الق 

ْبعُ  مها قسمني ني  و السَّ   ، قال:وقسَّ

ْبعُ ) ة و السَّ ةُ اخل اِمس  اِعد  نِ : ني  الق  رْيِ إْذنِِه و ُهو  ن ْواع 
رْيِهِ بِغ  ال غ  ق  ىلع  م  ْنف 

 
ا أ ْن ي رِْجُع بِم   :فِيم 

 ِ رْيِه ْن غ  دَّى و اِجًبا ع 
 
ْن أ ا: م  ُدُهم  ح 

 
 .أ

ال  ُه ِمْن م  قُّ لق  بِِه ح  ا ت ع  ق  ىلع  م  ْنف 
 
ْن أ ِ و اثلَّايِن: م  رْيِه  (.غ 

 هذه نفس اتلقسيم ىلع املذهب، وشيخ اإلسالم يرد هذا اتلقسيم ويقول: أن أمرهما واحٌد.

اذلي اكن يف   أظن ال يؤيد من الكم شيخ اإلسالم ابن تيمية حديث أيب هريرة عن انليب    طالب:

بِيهِ أما »زاكة أيب العباس، ملا قال البن عمر: 
 
 .«الر ُّجِل ِصْنُو أ
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ا املذهب هل أن يرجع إذا نوى، هذه يف الزاكة ليست يف انلفقات،  الشيخ:  «»يه يلعَّ مثلهالكن هذه زاكة، وأيض 

 وفيه وجه داللة صحيح، أن ما أشعره سزُييك  عنه ومع ذلك أجزأت صحيح.
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 الثالثة والثالثون القاعدة 

دُم الواجُب ىلع : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  م األىلع منها؛ فيقَّ إذا تزامحت املصالُح قُدِّ

، والرَّاجُح مصلحةً  م األخفُّ منها املستحبِّ  (.ىلع املرجوِح. وإذا تزامحت املفاسُد واضطرَّ إىل فعل أحدها ُقدِّ

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 فادرْء أوِ اجلب يف ازدحاٍم ما عال 

 

 وادلرء  للمفاسد اجعل أوال 

 هذا يف نظمه فقال: سعدي الذكر الشيخ  

إِنْ  مْ  فــ  ز احـ  دُ تـ  د  حِ اـل   عــ  الـِ  م صــــ 

 

ْم   دَّ قــ  ن   ىلْع  األ  يــُ حِ الــ مــِ الــِ  م صــــ 

زاُحـُم   هُ تـ  ــاِســـدِ و ِضـُدّ ــف  ـُب    الـم  ك  ى يُـْرتـ  ْدنـ 
 
ـاِسـدِ  ِمـن   األ ف   الم 

 هذه القاعدة تشتمل ىلع قاعدتني:

 تزاُحم املصالح.القاعدة األوىل: 

 تزاُحم املفاسد.والقاعدة اثلانية: 

ة كما والتاُحم هو اتلضايُق، واملصلحة: يه عبارة عن جلب منفعة أو دفع  أواًل: قاعدة تزاُحم املصالح: مرض 

 هنا باملصالح: يه املصالح اليت تكون مأمور ا بها من الشارع؛ قال الغزايل، ويقصد املؤلف 

 إما أمر إجياب.

 أو أمر استحباب.
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 : واملعىن اإلمجايل هلذه القاعدة

 أنه إذا رُش ع للعبد أن يعمل بمصلحتني يف وقٍت واحد، فهذا ال خيلو: 

: إما أن يتمكن من اجلمع بينهما، وهذا هو املطلوب، ثم ما احلكم حينئٍذ؟ يفعلهما الكهما؛                         أواًل 

مصلحة وهذه مصلحة   مثل: سن ة الفجر مع صالة الفجر، يكيف الوقت لفعل السن ة والصالة، فحينئٍذ هذه

ا يفعلهما.  أيض 

وإما أال يتمكن من اجلمع بينهما، حبيث أنه إذا فعل إحدى املصلحتني فاتت األخرى، فما احلكم  ثانًيا:

م األىلع مصلحة، كما لو لم يكيف الوقت إال لصالة الفجر أو سن ة الفجر، ماذا يفعل حينئٍذ؟  حينئٍذ؟ يُقد 

م؟ يُصيل  الفريضة. ما الواجب أن يُقد 

 : أدلة هذه القاعدة

نُتۡم ََل  حمس  :قال تعاىل  -
َ

َذاُب َبۡغَتٗة َوأ ُكُم ٱلَۡع تَِي
ۡ
ن يَأ

َ
ن َقۡبِل أ ِ ُِكم م  ب  ن رَّ ِ نزَِل إَِۡلُۡكم م 

ُ
ۡحَسَن َمآ أ

َ
ٓوا  أ  ىجستَۡشُعُرونَ َوٱتَّبُِع

َمر جحس حجسالزُّ  اآلية جمتجمت

َتِمُعوَن حمس :وقال تعاىل - يَن يَۡس ِ ۥٓ ٱَّلَّ ۡحَسَنُه
َ

بُِعوَن أ ُ  ۚ  ٱلَۡقۡوَل َفَيتَّ َُٰهُم ٱَّللَّ َدى َه يَن  ِ َّلَّ لَـٰٓئَِك ٱ و 
ُ

َمر ىجسأ جحس حجسالزُّ  اآلية حمججحت

ْبُعون  ُشْعب ًة،  »:    وقوهل    - اُن بِْضٌع و س  يم  ااإْلِ لُه  ْفض 
 
ِن أ ذ ى ع 

 
ُة اأْل اط  ا: إِم  ْدن اه 

 
، و أ ُ : ق ْوُل: ال  إهِل   إاِلَّ اَّللَّ

ِريقِ   .«الطَّ
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مون املصالح إىل ثالثة مصالح:  والعلماء يُقسِّ

 مصالح رضورية. .1

 حاجية. .2

 حتسينية. .3

م من هذه املصالح يه املصالح الرضورية، ثم احلاجية، ثم اتلحسينية.   واملقد 

ن بالعمل املفضول من القرائن اليت    ] مسألة [ : جتعله ويه العمل املفضول اذلي هو أفضل من الفاضل، قد يقرت 

 أفضل من الفاضل، وهذه صور من صور التاحم.

 : ونَّضِب بعض األمثلة

إذا اكن العمل املفضول مأمور ا به خبصوص هذا املوطن؛ كقراءة أذاكر الصالة بعدها، وقراءة القرآن  أواًل:

 الكريم، ما هو األفضل حينئٍذ؟ أذاكر الصالة، وإن اكن قراءة القرآن أفضل من األذاكر.

أن يكون يف العمل املفضول مصلحة ال تكون يف الفاضل؛ كحصول تأيلف بهذا العمل املفضول، أو  ثانًيا:

 انلفع املتعدي.

: إذا حصل بالفعل املفضول إحياٌء للسن ة دون الفاضل، مثل: التسبيح كذلك مما ذكره العلماء يف هذه املسألة

 فعل الالثني أحيان ا إحياء  للسن ة صارت أفضل.بعد الصلوات بتسٍع وتسعني تسبيحة أكرث من ثالثني، لكن لو 
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م أوكدهما أو أعالهما، إذا تعارضت مصلحتان ] مسألة [ :   ويه إذا تعارضت املصلحتان، فما اذلي يقدم؟ يُقد 

م الفرض ىلع انلذر، وكذلك ىلع انلفل من باب أوىل. ؛ فيُقد  م أوكدهما وأكرثهما مصلحة   يُقد 

مات أو املفاسد: ثانًيا: قاعدة تزاُحم  مات أو املكروهات، إذا طرأ ىلع العبد حمر  واملراد باملفاسد: يه املحر 

 مكروهات، فال ختلو:

مات، واملستحب بالنسبة إىل املكروهات. .1  أن يُمكن دفعهما، فهذا هو الواجب بالنسبة للمحر 

، أال يمكن دفعهما، فال بد من ارتكاب أحدهما، فالواجب بالنسبة  .2 للمحرمات: أن يفعل األقل حرمة 

.  وبالنسبة للمكروهات فاملستحب أن يفعل األقل كراهة 

 : ويدل ىلع ذلك

ِ حمس :قوهل تعاىل لَِغۡۡيِ ٱَّللَّ هِلَّ بِهِۦ 
ُ
أ  ٓ َم ٱۡۡلزِنِيرِ َوَما َم َوحَلۡ َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱدلَّ َم  َما َحرَّ ََل  ۚ  إِنَّ ۡۡيَ بَاٖغ َو ۡضُطرَّ َغ َفَمِن ٱ

 ِ آلية محتخمتجحتجحس حجساۡلََقَرة ىجسََعدٖ فَََلٓ إِۡثَم َعلَۡيه  ، فهنا تعارضت مفسدتان: ا

 األوىل: تلف انلفس.

 والانية: األكل من امليتة.

 جُتتنب املفسدة األشد ولو اكن يف ذلك ارتكابه للمفسدة األقل وهو األكل من امليتة.

ا [:  م، واملراد أنه إذا طرأ ىلع العبد ] املسألة املهمة جدًّ ويه تعارُض املصالح واملفاسد؛ يعين: الواجب مع املحر 

 يف وقٍت واحد: 
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م. .1  إن فعل الواجب وقع يف مفسدة املحر 

م وقع يف ترك مصلحة الواجب. .2  إن ترك املحر 

م؟ نقول: ال خيلو من أمرين:  فما اذلي يُقد 

م األرجح ؛ل: األمر األو  إما أال تتساوى املفاسد واملصالح، بل يكون أحدهما أرجح من اآلخر، فحينئٍذ نُقد 

م، وإن  م وُيعمل بها؛ وإن حصل يف ذلك مفسدة فعل املحر  فإن اكنت املصلحة يف فعل الواجب يه األرجح فتُقد 

 ذلك ترك مصلحة الواجب. اكنت املصلحة يف ترك املفسدة يه األرجح فتُرتلك؛ وإن اكن يرتتب ىلع

 : وديلل ذلك ومثاهل

ٍك، »:    قالت: قال رسول اهلل    ما روته عئشة   ْهٍد برِِشْ ِديُثو ع  ِك ح  نَّ ق ْوم 
 
ُة، ل ْوال  أ ئِش  ي ا اع 

: ب ابًا  ا ب اب نْيِ لُْت ل ه  ع  ْرِض، و ج 
 
ا بِاأْل لْز ْقُته 

 
، ف أ ْعب ة  ْمُت الْك  د  ِْجِر، ل ه 

ْ
ْذُرٍع ِمن  احل

 
ا ِستَّة  أ زِْدُت فِيه  ْربِيًّا، و  ب ابًا غ  قِيًّا، و  ْ رش 

ْعب ة   ْيُث ب ن ِت الْك  ا ح  ْته  يًْشا اْقت رص    رواه مسلم.  «ف إِنَّ قُر 

م وترُتلك املفسدة وإن ترتب   فبناء الكعبة ىلع قواعد إبراهيم   مصلحة، وافتتان الضعفاء مفسدة، فتُقد 

 . ك ترك الواجب وهو بناء الكعبة ىلع قواعد إبراهيم ىلع ذل

إذا تساوت املصالح، حنن ذكرنا إذا اكنت املصلحة أرجح يف الواجب نفعله، وإن اكنت  ] املسألة اثلانية [:

م؟ تتساوى احلسنات  م نفعله، لكن أحيان ا تتساوى املصالح واملفاسد فأيهما يُقد  املصلحة أرجح يف فعل املحر 

م درء املفاسد أو جلب املصالح؟والس م: هل يُقد   يئات وال يرتجح أحدهما ىلع اآلخر، فأيهما يُقد 
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م ىلع جلب املصالح؛ ملا ييل: م هو درء املفاسد يقدَّ  اجلمهور ىلع أن املقدَّ

ا »:  : ألن الشارع اعتىن برتك املنهيات أكرث من اعتنائه بفعل املأمورات، يقول انليب أواًل  إِذ 

ٍء ف اْجت نُِبوهُ  ْ ْن َش  ْيُتُكْم ع  ْرتُُكْم   ف إِذ ا»ما قال: فاجتنبوا اذلي تستطيعون اجتنابه، لكن يف األمر ماذا قال؟   «ن ه  م 
 
أ

ءِ ف   ْ ْعُتمْ  ِمْنه  وا أتُ بِالَش ّ ا اْست ط   فدل ىلع أن اعتناء الشارع باملنهيات أشد من اعتنائه باملأمورات. «م 

ا حديث لقيط بن صرب ب الِغْ »:  قال انليب  ة أيض  ائًِما و  ْن ت ُكون  ص 
 
اِق إاِل ّ أ   «يِف ااِلْستِنْش 

املفسدة متعلقة باتلأثري ىلع الصيام، وهنا مصلحة متعلقة باالستنشاق، فُدر ئت املفسدة هنا، ال تُبالغ يف االستنشاق 

ا ال تبالغ يف اال ستنشاق؛ ألن خُيىش منه أن يفسد الصوم حىت لو اكنت املبالغة مستحبة، إال أنك إذا كنت صائم 

م ىلع جلب املصالح.  دلخوهل للحلق؛ ألن درء املفاسد مقد 

، مع أن الشيخ عبد السالم احلصني يقول: أنه ال أستطيع   وهو مشهور عن شيخ اإلسالم  - القول اثلاين:

أن أجزم بقوٍل معني، لكن مشهور عند العلماء أن شيخ اإلسالم يرى بأن اعتناء الشارع باملأمورات أكرث من 

 اعتنائه باملنهيات.

ةٌ يف ]الفتاوى[: ) وقد استدل ابن تيمية ىلع ذلك بأدلة كثرية: قال  ن ّ ِجنْ  يِف  ق اِعد 
 
ُموِر بِِه أ

ْ
أ س  فِْعِل الْم 

مُ  ْعظ 
 
ْنهُ  ِجنِْس  ِمنْ  أ ْنيِهِّ ع  ن ّ  ،ت ْرِك الْم 

 
ْنهُ  و أ ْنيِهِّ ع  ُم ِمْن ِجنِْس فِْعِل الم  ْعظ 

 
ُموِر بِِه أ

ْ
أ وبيان هذه ( ِجنْس  ت ْرِك الم 

ا إىل آخر الكمه.  القاعدة يقول من وجوه، ثم ذكر اثنني وعرشين وجه 
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السالم احلصني يف كتابه أنه ال يُسل م بهذا الرأي: ال أستطيع أن أجزم بقوٍل معني لشيخ وذكرت أن الشيخ عبد  

 . اإلسالم 

هل يوجد يف الرشيعة تساوي املصالح واملفاسد؟ هل هذا موجود أصال  أو غري   :] املسألة اليت نريد أن ُنتم بها [

 املصالح واملفاسد؟ ىلع قولني:موجود؟ هل يوجد يف الرشيعة مسائل استوت فيها 

ا: أن ذلك التساوي موجود وواقع. القول األول:  هو ما ذكره الشيخ عبد السالم أيض 

 أن تساوي املصالح واملفاسد من لك وجه غري موجود.والقول اثلاين: 

 فال يوجد مصالح متساوية مع مفاسد؛ يعين: ال تتساوي املحرمات مع الواجبات.

ح امل .1  صلحة ىلع املفسدة.فإما أن ترتج 

 أو العكس. .2

واختاره، ولم ينسبه إىل أحٍد بعينه، ورد  ىلع لك أمثلة من اختار وجود  وذهب إىل هذا القول ابن القيم 

ا أنه ال يوجد يف الرشيعة ما تتساوى  ح رأي ابن القيم أيض  تعارُض املصالح واملفاسد، والشيخ عبد السالم ذكر، ورج 

 .فيه املصالح واملفاسد

وأنا ذكرت بعد أن نقلت ما نقلت من الكم الشيخ، قلت: بذلك يتبني  أن اخلالف يف وجود اتلعارض بني املصالح 

واملفاسد، أو احلسنات والسيئات من لك وجه، وعدم وجود اتلعارض بينهما إنما هو خالٌف لفظي؛ فمن أثبت 

نظر العالم فقط، أما يف واقع الرشيعة ال تساوي بني وجوده فهو يف نظر العالم، يعين: تتساوى املصالح واملفاسد يف 
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املصالح واملفاسد؛ مستحيل، ومن نفاه نىف وجود تساوي املصالح واملفاسد، فهو باعتبار ما يؤول إيله هذا اتلعارض 

 من غلبة إحداهما ىلع األخرى، وترجيح العالم بينهما.

ت يكرُث يف األزمنة اليت تنقص فيها آثار : " تعارض احلسنات والسيئا ثم نقلت الكم شيخ اإلسالم 

ة تكرُث املسائل اليت تتساوى فيها  ة، فتختلط اآلراء باألهواء "؛ يعين: لكما تأخرت العصور عن عرص انلبو  انلبو 

 احلسنات والسيئات، حىت حيتار فيها العلماء.

ا السبب يف حرية كثري من العلماء املتأخرين أن العلم اذلي عندهم أ قل من العلم اذلي عند املتقدمني، وأيض 

 وشيخ اإلسالم هل الكم طويل نفيس بني  أنه قد ختتلط فيها اآلراء باألهواء؛ واهلل املستعان.
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 الرابعة والثالثون القاعدة 

ملصلحتِه فهو   اتلميزيُ فإن اكن    ؛إذا ُخريِّ  العبُد بني  شيئنِي فأكرث: )  قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  

 (.مصلحة الغريلحِة الغريِ؛ فهو ختيرٌي االجتهاُد يف صوإن اكن  ملتشٍه واختيار، ختيرٌي 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 واختار  من ُخرِيّ  ما اشتهاهُ 

 

 وباجتهاٍد إن ملن عداهُ  

 هذا القاعدة تضمنت أصلني: 

تشٍه فاألوىل هل أن خيتار فهو ختيرٌي إذا ُخري  العبد بني شيئني فأكرث واكن هذا اتلخيري ملصلحته؛ األصل األول: 

 األفضل لكن ال يلزمه.

 فيها بني ثالثة أشياء: : كفارة ايلمني، خري  اهلل ويدل ىلع هذا األصل

 العتق. .1

 أو الكسوة. .2

 أو اإلطعام. .3

 احلانث يف ايلمني بواحٍد منهم.ولم يُلزمه؛ يعين: 

م خمري  فيها بني:  وكذلك فدية األذى يف احلج للمحر 

 ثالثة أيام. .1
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 أو إطعام ستة مساكني. .2

 أو ذبح شاة. .3

 ختيري تشيه، يرى ما يُناسبه واألسهل هل فيفعله.

، فيجب اجتهاد و ختيري؛ فههلحة  غري  صملإذا ُخري  العبد واكن اتلخيري األصل اثلاين اذلي تضمنته هذه القاعدة: 

 عليه أن خيتار األصلح واألنفع، وال جيوز أن خيتار دون ذلك.

 : ويدل ىلع ذلك

ۥحمس :قال تعاىل - هُ ُشدَّ
َ
أ َٰ َيۡبلَُغ  َّتَّ ۡحَسُن َح

َ
أ َِّت ِِهَ  ِم إَِلَّ بِٱلَّ َل ٱۡۡلَتِي وا  َما ََل َتۡقَربُ اء ىجسَو محتجحس حجساِۡلۡۡسَ ، فنىه اهلل تعاىل عن  اآلية مخت

ه الشارع.قربان   مال ايلتيم وعدم إنفاقه إال فيما هو أحسن للمال وايلتيم، فلم خُيري 

 هذه القاعدة منصوص عليها عند احلنابلة، ومعمول بها يف مسائل كثرية، وذكرنا بعض األمثلة يف القسم األول. 

، والفدومما يدل ىلع هذه القاعدة - اء، وجيب عليه أن يفعل : ختيري اإلمام يف أسري احلرب بني القتل، والرق 

 األصلح.

 ختيري وِل  ايلتيم، واملجنون، والسفيه، وناظر الوقف لفعل األصلح. أيًضا -
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 الخامسة والثالثون القاعدة 

مان: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  ْت عْنُه الُعُقوبُة لُِموجٍب ُضوِعف  عليه الضَّ ط  ق   (.م ن س 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

َيُب اتلضعيف للضمانِ   و

 

 إن سقطْت عقوبٌة عن جاين  

 : املعىن اإلمجايل هلذه القاعدة 

ل عمال  تسبل ب يف وجوب عقوبٍة عليه، ولكن سقطت عنه ألي سبٍب من األسباب فإنه يُضع ف  ن عم  أن مل

 عليه ضمان اليشء.

ُ عرب  ابن رجب عن هذه القاعدة بقوهل: ) ع  قِي اِم الُْمْقت َض  هل  ر ٍف م  ْو ط 
 
ْنُه الُْعُقوب ُة بِإِتاْل ِف ن ْفٍس أ ْت ع  ط  ق  ْن س  م 

ل ْيِه الُْغْرمُ  ُف ع  اع  انٍِع ف إِنَُّه ي ت ض   (.لِم 

 : ويدل ىلع هذه القاعدة

:  حديث عبد اهلل بن عمرو  ْن »مرفوع  ل  م  ك 
 
ِ  أ ل ْيِه، ب ء  ع  ْ رْي  ُمتَِّخٍذ ُخْبن ًة، ف ال  َش  ٍة، غ  اج  ِفيِه ِمْن ِذي ح 

ُة  ر ام  ل ْيِه غ  ٍء ِمْنُه، ف ع  ْ ج  بَِش  ر  ْن خ  م   ؛«و الُْعُقوب ةُ ِمْثل ْيِه و 

ز، فإن عليه غرامة مثليه؛ يعين: يدفع قيمته مرتني. .1  فإذا أخذ اإلنسان من رؤوس انلخل شيئ ا قبل أن حُيرل

 أخذه بعد وضعه يف اجلنني فعليه العقوبة وهو حد الرسقة. وإن .2
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 وأمثلة القاعدة يف املذهب كثرية: 

ن املرسوق بقيمته مرتني.منها  - رز، سقط عنه القطع، وضم  ا أو ماشية  من غري ح   : املسألة السابقة لو رسق ثمر 

ا ما احلكم؟ هل جيب أيًضا:  - القصاص ىلع املسلم؟ ال، لكن جيب عليه أن يدفع إذا قتل املسلم اذليم  عمد 

فة؛ فإذا اكن رجال  فتصل إىل دية الرجل املسلم.  ديته مضع 

: إذا قلع الصحيح العينني عني األعور الصحيحة، ال يُقتصُّ منه، لكن ما الواجب ىلع ومن األمثلة أيًضا -

 هذا اذلي قلع عني األعور؟ وجب عليه دية اكملة.

م.كذلك إذا قل - ا لم يُقتص  منه، ويُضاعف عليه الُغر   ع األعور عني الصحيح املماثلة لعينه الصحيحة عمد 
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 السادسة والثالثون القاعدة 

مِ : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  تل ف  شيئا يلنتفع  به ض 
 
ْن أ تِه هل   وم ن أتلفُه دفًعاه، ن  م  َّ لِم َّض 

 (.عليه فال ضمان

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 ويضمن املتلف شيًئا انتفعْ 

 

 به وال يضمن إن رضاً دفعْ  

 هذا يف نظمه فقال: سعدي الذكر الشيخ  

نُ  ْن يُْؤِذيِه ل يْس  ي ْضم   ُمْتلُِف م 

 

ف اِع   نُ ب ْعد  ادلِّ  بِالَّيِت يِه  اْحس 

ن  يف قواعده عن هذه القاعدة بقوهل: ) عرب  ابن رجب   اهُ  مل ذ 
 
ْفِع أ يًْئا دِل  تْل ف  ش 

 
إ ن   أ ن ُه، ول مل لم  يلض  ُ ل ُه  هلل تْل ف 

 
أ

اهُ  ذ 
 
ْفِع أ نلهُ  دِل  م   (.ب ه  ضل

 واملعىن اإلمجايل هلذه القاعدة: 

ن أتلف شيئ ا ألذى نفس املتللف فال   .1  ضمان عليه، شخص صال عليك وأتلفته دلفع أذاه فال ضمان عليه. مل

من أتلف شيئ ا دلفع أذ ى حاصٌل من غري اليشء املتللف فيلزمه ضمانه؛ ألنه املتل ف دفع عن نفسه األذى  .2

 بهذا اليشء املتللف.
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 أدلة القاعدة: 

، ووجبت عليه الفدية، حني احتاج إىل حلق رأسه، فحلقه دلفع أذى الرأس حديث كعب بن ُعجرة 

ة  الشعر، هل هو متأذي من الشعر، أو من القمل اذلي يف الشعر؟ متأذى من  ملا حلق كعب بن ُعجرل

 القمل اذلي يف الشعر.

إذن ماذا فعل هو؟ دفع الشعر وحلقه دلفع أذى غري الشعر، فحينئٍذ جتب عليه الفدية، لكن لو اكن املؤذي هل 

 واقتلعها، هل جيب عليه الفدية؟ ما جيب عليه الفدية. هو الشعر نفسه، الشعر بعينه

ا أمر انليب   بقتل الصائل اذلي يريد أخذ املال منك. وأيض 

 فروع القاعدة كثرية:

ِمن ها؛ ألنه ):  منها  - الْت عليه بهيمُة غريه؛ فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمْنها، وإن اضُطّر إىل ذحبها ض  إذا ص 

 (.ينفع نفسه

ا:  - ا املثال اذلي ذكرناه سابق  عر يف عينيه  فا حبّج أو ُعمرة،  وم ن اكن ُُمِرمً )  أيض  ، عليه  فقلعه فال ضمانزنل الشَّ

ٍة وحنو ذلك فعليه فدية أذى(وإن احتاج إىل أخذ شعره   .لقروٍح يف رأسه أو حلِكَّ

 وغريها من األمثلة.
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 السابعة والثالثون القاعدة 

ُح أقواهما   من صفات املعاملة  يف صفةٍ إذا اختلف  املتعامالن  : )  قال الشيخ عبدالرمحن السعدي   يُر جَّ

 (.ديلاًل 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 واخلُلُْف يف الوصف دلى اتلعاملِ 

 

ح  منه ذو ادليلل املعتيل   رُِجّ

م  انلايف لرشٍط أو أجل    فُقِدّ

 

 ومن يقول العيب قبل ما حصل 

.  يعين: أقواهما ديلال 

 أقول: االختالفات بني املتعاملني أنواع أذكرها بشك خمترص:

ن ينفيه ويُنكره؛ ألن الغالب أن العقود تكون مع عدم : إذا أواًل  اختلفا املتعاقدان يف رشٍط فالقول قول مل

 الرشوط، وإذا اد َع اإلنسان الرشط فهذا قد اد َع زيادة ىلع أصل العقد اذلي تم  ابليع به، فعليه ابلي نة.

ن هنا؟ قول ابلائع. : لو اد َع املشرتي أنه رشلط أن العبد اكتب، وابلائع يُنكرمثاهل  ذلك، فالقول قول مل

ن القول قوهل؟ املذهب فيه تفصيل:ثانًيا:   إذا اختلفا يف حدوث عيب؛ هل هو قبل الرشاء أم بعده، فهذا مل

ن هنا؟ :  احلالة األوىل ، فحينئٍذ يُقبلل قول مل ، اكجلرح الطري مثال  أال حيتمل إال قول ابلائع، أحدهما اكبلائع مثال 

 ابلائع يُقبلل، أنا بعتك إياه غري جمروح، بعتك احليوان أو العبد غري جمروح، فيُقبل قول ابلائع.قول 

ن هنا؟ قول املشرتي.: احلالة اثلانية  أال حيتمل إال قول املشرتي، مثل: اكألصبع الزائدة، فالقول قول مل
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ن ىلع املذهب:  احلالة اثلاثلة ؟ املذهب عندنا قول املشرتي بيمينه، والقول أن حيتمل قوهلما، فحينئٍذ يُقبلل قول مل

ا ب يِّن ٌة،»:  الاين للجمهور: أن القول قول ابلائع؛ حلديث ابن مسعود  اِن ول ْيس  ب ْين ُهم   إِذ ا اْخت ل ف  الُْمت ب ايِع 

ا  ْوُل م  ِن«ف الْق  ْو ي ت ت اراك 
 
م قول ابلائع، لك ق ال  ابل ائُع، أ ن املذهب كما ذكرت أن القول قول فهذا يدل ىلع أن املقد 

 املشرتي، وهلم تفصيل يف ذلك.

إذا اختلفا يف قدر المن وليس هلما بي نة، أو هلما وتعارضت، ما املذهب هنا؟ ثاثلًا من صور االختالف: 

م انليف ىلع اإلثبات، ما بعته كذا وإنما بعته بكذا، ثم يقول املشرت ي: واهلل يتحالفان، فيحلف ابلائع أوال  ويُقد 

 ما اشرتيته بكذا وإنما اشرتيته بكذا.

ثم بعد ذلك بعد اتلحالف ال ينفسخ العقد، يكون جمرد اتلحالف حىت يفسخ أحدهما العقد إذا لم يرضل 

 بقول صاحبه، وهذا القول اختاره املذهب، ورجحه الشيخ السعدي يف رشحه للقواعد.

إذا اختلفا يف قدر المن أن القول يكون قول ابلائع؛ فإن رضيه املشرتي، وإال فسخا ابليع القول اثلاين: 

ْوُل »للحديث السابق،  ِن«ف اْلق  اك  ْو ي ت ت ار 
 
 وهذه الرواية اختارها الشيخ ابن عثيمني وغريه. ق ول  ابل ائُع، أ

بعضه، فاملذهب هنا القول قول ابلائع بيمينه؛ ألنه إذا اختلفوا يف عني املبيع أو رابًعا من صور االختالف: 

 اكلغارم.

ته، فالقول قول   خامًسا من صور اخلالف: إذا تبايعا وتم العقد، واد َع أحدهما فساد العقد، واآلخر اد َع صح 

ا؛ ألن األصل يف عقود املسلمني الصحة، وهذا هو املذه يع الصحة؛ وهذه حتصل يف املحاكم كثري  ن؟ مد   ب.مل
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ل  :سادًسا من صور االختالف يع نقد ابلدل املتعامل ل ثمن ا، فالقول قول مد  إذا اختلفا يف صفة انلقد اذلي ُجع 

 به؛ ألنه هو اجلاري اتلعامل به ما لم يكن هناك قرينة تبني  ذلك وهو املذهب.
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 الثامنة والثالثون القاعدة 

                                  بقوهل:   وذكرها املؤلف  (،انليه يقتض فساد املنيه عنهقاعدة: )ويه قاعدة مشهورة، 
ْت، وإذا اعد  إىل أمٍر خارج لم ت فُسْد ) د   وصحت مع اتلحريمإذا اعد  اتلحريُم إىل ن ْفِس العبادة، أو إىل رشِطها ف س 

 (.ذلك الُمعاملةومثل 

 :بقوهل يف انلظم وعرب عنها 

ْل  م  ىت  اتلَّْحِريُم يِف ن ْفِس الْع 
 
إِْن أ  و 

 

ل ْل   اٍد و خ  ِطِه ف ُذو ف س  ْ ْو رش 
 
 أ

 

 

(، واملراد بها: أن الشارع إذا نىه عن يشء سواء  اكن املنيه انليه يقتض الفسادوهذه القاعدة تُسىم قاعدة )

ا إذا أىت به امللك ف. ، فإنه يكون باطال  وفاسد   عنه عبادة  أو معاملة 

ل فيها الشيخ بقوهل: ) (؛ يعين: إىل ذات العبادة أو رشطها فإنها اتلحريُم إىل ن ْفِس العبادةإذا اعد  لكن فص 

 أو رشط ال خيتص بها. -يعين: بالعبادة، أو باملعاملة-تكون فاسدة، وسواء  اكن هذا الرشط رشٌط خيتص بها 

 وما الفرق بني الرشط اذلي خيتص بها، والرشط اذلي ال خيتص بها؟ 

  بالعبادة، وبني الرشط اذلي ال خيتص بالعبادة:الفرق بني الرشط اذلي خيتص 

هو أن يأيت انليه ىلع رشٍط خاص بالعبادة، يعود انليه ىلع رشٍط خاص  بالعبادة:الرشط اذلي خيتص أن 

لصالة بالعبادة؛ اكلصالة بانلجاسة، ما حكم اجتناب انلجاسة يف غري الصالة؟ مستحب وليس بواجب، لكنه يف ا

رشط؛ فهذا إذا عد انليه إىل رشط خيتص بالعبادة فإن العبادة تكون معه غري صحيحة، إذا فعلها العبد مع هذا 

 انليه.
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: هو الرشط اذلي يكون منهي ا عنه، سواء  يف العبادة أو يف أما انليه عن رشط العبادة اذلي ال خيتص بها

م، سواء اكن غري العبادة، مثل: الصالة يف ادلار املغصوبة،   ما حكم املكث يف ادلار املغصوبة لصالة أو غريها؟ حمر 

م، وتبُطل العبادة معه ىلع املذهب.  للصالة أو لغريها فإنه حمر 

إىل ما ليس بذات العبادة وال إىل رشطها املختص بها، وال رشطها  -ىلع الكم املؤلف -وأما إذا عد انليه 

.غري املختص بها؛ فإن العبادة أو امل  عاملة تكون صحيحة 

: الصالة بالعمامة من حرير، إذا صىل  بعمامة من حرير فإن صالته ما حكمها؛ صحيحة ويُمثِّلون بهذا الَشء

أو باطلة؟ صحيحة، هذا أمر خارج؛ يعين: لم يأت  بيشء منيه عنه يف الصالة، ال يف ذات الصالة، وال يف رشط 

 الصالة.

،                            هو موافق تلقسيم ابن رجب  ن سعدي ، وتقسيم اب هذا تقسيم املؤلف 

ا الشيخ حممد بن عثيمني  هو موافق بالضبط، أخذه من ابن رجب  يف كتابه  ، وأخذه عنهما أيض 

 ]األصول من علم األصول[، وهو نفس اتلقسيم.

وأخذه عنه الشيخ ابن سعدي،   إذن مصدر اتلقسيم هذا يف قاعدة انليه يقتيض الفساد أصله من ابن رجب،

 وعنهما أخذه الشيخ ابن عثيمني يف تفصيل لعلنا نذكره إن شاء اهلل.

ل فت يف هذه القاعدة مصن فات كثرية، انليه يقتض الفسادهذه القاعدة )
ُ
ا، وقد أ عوا فيها جد  ( احلنابلة توس 

ا، وانفرد   احلنابلة يف بعض تقسيمات هذه القاعدة.والكم األصويلني فيها مشهور وكثري جد 
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 : من األدلة اليت تدل ىلع أن املنيه عنه يكون فاسًدا

ث   م نْ »: --قول انليب  - ْحد 
 
ْمِرن ا يِف  أ

 
ا ل يْس   أ ا م  ذ  دٌّ  ه  ُهو  ر  يعين: مردود غري  «ِمْنُه ف 

 مقبول.

ِلّ ف إِن ّك  ل  ا»للميسء يف صالته:  --قول انليب  - ِلّ رِْجْع ف ص  هذا يدل ىلع أن  «ْم تُص 

 الصالة اليت أىت بها امللك ف، أو هذا امليسء يف صالته أىت بها بغري طمأنينة، وأنها غري مقبولة.

ل اإلمجاع ىلع أن انليه يقتيض  ع يف ذ كر األدلة هلذه القاعدة، كذلك نُق  ا، العاليئ توس  وهناك أدلة كثرية جد 

 من وجوهٍ عديدة االستدالل بانليه ىلع الفساد. --الصحابة الفساد، فقد تواتر عن 

يف نكاح املتعة، واستدالهل ىلع بطالنه بنيه   --ىلع ابن عباس    --من ذلك: إنكار يلع   

ع فيها اإلمام العاليئ --انليب   .--، وغري ذلك من اآلثار الكثرية اليت توس 

وقاعدة املذهب يف كتابه ]األصول من علم األصول[، فقال: " أما الشيخ حممد، فذكرُت لكم أنه ذكرها يف 

ا مع اتلحريم؟ كما ييل: -هذه من األلفاظ القليلة اليت يذكرها الشيخ-عنه  املنيه  هل يكون باطال  أم صحيح 

. ا إىل ذات املنيه عنه، أو رشطه، فيكون باطال   أن يكون انليه عئد 

ا إىل أمٍر خارٍج ال ".وأن يكون انليه عئد    يتعلق بذات املنيه عنه وال رشطه، فال يكون باطال 

 وكذلك نظم الشيخ هذه القاعدة بقوهل: 

ُبّدِ  من ا نيُِهْ عنهُ ـــــــــــــوم  اتل ّع 

 

ْفِسْدُه ال ترّددِ  أو 
 
ِ أ  غريِه

ـــاد     لذّلوات ف ُكــلُّ ن ِهــــٍي ع 

و اِت   لِلـــذَّ

ـُروِط    ْو لِلشُّ
 
ــــي ايِت أ  ُمْفِســــًدا س 
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ـــهْ  لِْعمَّ ـــارٍِج اك  إِْن ي ُعــــْد خِلـ   و 

 

ـْه   ـاْفه منَّ الِعلَـّ ــْن ي ِضــري  فـ   ف لـ 

 

 

 

 .--مقارب لرأي الشيخ ابن سعدي وابن رجب  - -إذن ذكرت لكم أن رأي الشيخ 

(، انليه يقتض الفسادرجب ذكر تقسيمني للقاعدة )يف احلقيقة أن هذا اتلقسيم اذلي ذكره ابن رجب، وابن  

م[، فانفرد بتقسيم  ذكره يف كتابه ]القواعد[، هذا تقسيم معني هل، وذكر تقسيم آخر يف كتابه ]جامع العلوم واحل كل

م[ قريب من تقسيم شيخ اإلسالم.  خيتلف عن اتلقسيم اذلي يف القواعد، اتلقسيم اذلي يف ]جامع العلوم واحل كل

ا تنو عت تقاسيمهم لقاعدة )امله انفرد  --(، هناك الطويف انليه يقتض الفسادم أن احلنابلة أيض 

انفرد بتقسيم، وعندنا ابن رجب انفرد بتقسيم يف القواعد، ويف كتابه  --بتقسيم، هناك شيخ اإلسالم 

م[.  ]جامع العلوم واحل كل

ه انليه عن اليشء ال ذكره يف ]خمترص اتلحري أما املذهب فنذكره بشك خمترص، ر[، وملخصه نقول: أن توجُّ

 خيلو:

.أواًل   : أن يتوجه انليه عن اليشء عينه؛ اكلكفر، والظلم، والكذب، فهذا يقتيض فساده رشع 

 أن يتوجه انليه لوصٍف يف املنيه عنه الزٍم هل، فما احلكم هنا؟ انليه يقتيض الفساد.ثانًيا: 

للمسلمة، ما حكمه؟ ال يصح، هنا انليه توجه لوصٍف يف املنيه عنه الزٍم هل، : نكاح الاكفر مثال ىلع ذلك

ال ينفك؛ يعين: أن العلة موجودة مع وجود انليه، العل ة مالزمة إذا أوجد امللك ف هذا املنيه عنه فالعلة موجودة، 

ا، وأيام الترشيق، هذه لكها انليه لوصف املنيه عنه   الزٍم هل.ومثل: صيام يوم العيدين طبع 
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فكذلك ىلع املذهب يقتيض  -هكذا يف ]خمترص اتلحرير[ -أن يتوجه انليه عن اليشء ملعىن  يف غريه ثاثلًا: 

 الفساد، ويُمث لون هل: 

 بالوضوء باملاء املغصوب، •

 والصالة يف ادلار املغصوبة، •

م. •  والصالة يف الوب املحر 

ا آلديم فال يقتيض الفساد. رابًعا:  أن يتوجه انليه عن اليشء ملعىن  يف غري املنيه عنه يف غري عقٍد، واكن حق 

 : وأمثلته كثرية؛ منها

تليق  الركبان، ما حكم العقد؟ حكمه صحيح، لكن املتلىق  هذا هل اخليار إذا دخل السوق، كذلك انلجس، 

 ، وغريها من املعامالت، فالعقود مع هذه لكها صحيحة غري الزمة.والسوم ىلع سوم أخيه، واخلطبة ىلع خطبة أخيه

؛ ألن ابن انلجار تقسيمه عم وشامل للعبادات --وأنا حاولت أن أوفق بني تقسيم ابن انلجار 

 تقسيمه اغبل ا ينصب ىلع املعامالت. --واملعامالت وغريهما، أما ابن رجب 

اتلفريع ىلع داللة انليه ىلع فساد املنيه عنه كثريٌة يف يقول: "  --وذكر هناك عبارة البن اللحام 

ا  منها: الصالة قضاها وهو غضبان، يُصيل وهو حاقن، وهو حاذق، لكها منهيات كثرية، لكنها يف  -املذهب جد 

بعض املواضع يوجد املنيه عنه لكنه ال حيكم فيه بالفساد؛ مثل صالة احلاقن مثال  ما حكمها؟ صحيحة لكنها 

ا يف العبادات، واملعامالت،   -ة  مكروه ويقول: " اتلفريع ىلع داللة انليه ىلع فساد املنيه عنه كثريٌة يف املذهب جد 
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وغريها، ويف املذهب فروٌع منيهٌّ عنها، لم يقولوا فيها بالفساد، اد َع األصحاب: أنها خرجت بديلل. وفيه نظر. 

 واهلل أعلم".

ا منيه عنها و ا: وذكرت لكم أمثلة أيض   لم يقضوا فيها بالفساد، مثل أيض 

 لو طل ق ثالث ا؛ ما حكم طالق الالث يف جملس واحد؟ حيُرم وبديع، وهذا يقع مع أنه منيه عنه. •

م، وهل يقع؟ يقع. •  ما حكم الطالق يف احليض؟ حمر 

 القضاء كما ذكرت لكم والقايض غضبان. •

م، رتبوا حتريم املصاهرة ببنت الزنا؛ لو زنا بامرأة فإنها حترُ  • م عليه أمها وبنتها مع أن الوطء هنا حمر 

م أحاكم، جعلوه اكلصحيح.  ىلع هذا املحر 

ا من تكلم فيها:  ا، أوصلها الزركيش والعاليئ إىل تسعة أقوال، وطبع   واخلالف يف هذه املسألة كبري وكثري جد 

ح مذهب احلنفية،   ح مذهب الشافعية، ومن احلنفية رج  واحلنابلة كما ذكرت لكم املذهب من الشافعية رج 

 فيها معروف.

، ملا تكلم عن هذه القاعدة يف كتابه ]إحتاف ذوي  --وأختم بكالم الشيخ عبد الكريم انلملة 

ابلصائر رشح روضة انلاظر[، قال: "وقد اضطربت فيها املذاهب، وتشعبت اآلراء، وتباينت املطالب، وتناقض 

ا ما تستطيع تفهمها.بعض العلماء يف الالكم فيها" فعال     فيها أشياء صعبة جد 

: "فتجد العال م فيها يقرر مذهب ا فيها، ثم عند اتلطبيق خُيالف هذا  --قال الشيخ عبد الكريم 

 املذهب، ويه مسألة حتتاج إىل وقفٍة متأنية، ودراسة دقيقة، واهلل أعلم بالصواب، وإيله املآل".
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املنيه عنه يقول: فاسد، ال؛ حىت عند احلنابلة اذلين هم أوسع املذاهب يف وفعال  ال يستعجل اإلنسان يف لك  

 بفساد املنيه عنه. -كما ذكرت لكم-العمل بالقاعدة )انليه يقتيض الفساد( عندهم مواطن لم يقولوا فيها 
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 التاسعة والثالثون القاعدة 

َيوُز   ات أو الكفاراتال َيوُز تقديُم العباد: )  قال الشيخ عبدالرمحن السعدي   ىلع سبب الوجوِب، و

 (.تقديُمها بعد  وجوِد السبب وقبل  رْشِط الوجوب 

( الكفارات مثل: كفارة ايلمني، ما سبب وجوبها؟ ىلع سبب الوجوِب  ات أو الكفاراتال َيوُز تقديُم العباد)

ر بعد وجود السبب وهو ايلمني، وقبل وجود احللف،  ايلمني، وما رشط وجوب الكفارة؟ احل ن ث، فيجوز أنك تُكف 

 رشط الوجوب وهو احل ن ث، جيوز، هذا امللخص من القاعدة.

ا حبلف  ر احتياط  كف 
ُ
لكن هل جيوز تقديم الكفارة ىلع سبب الكفارة وهو ايلمني؟ قبل أن حتلف تقول: أنا أ

 وأحنث، ال جيوز وال جُيزئ.

 : هو خمالفة ايلمني اليت حلف عليها؛ يعين: لو حلف أنه ال يدخل دار فدخل هذا احلنث.احلنث

 : وادليلل ىلع هذه القاعدة

ِ و  »: --قال: قال انليب  --حديث أيب موىس األشعري  - اء  -إيِنِّ و اَّللَّ إِْن ش 

 ُ ا،  -اَّللَّ رْيًا ِمْنه  ا خ  رْي ه  ر ى غ 
 
ْحلُِف ىلع   ي ِمنٍي، ف أ

 
ْن ي ِمييِن إاِلَّ    ال أ ْرُت ع  فَّ رْيٌ   ،ك  ِي ُهو  خ  ت ْيُت اذلَّ

 
ْيُت   و، أو أ ت 

 
أ

ِي ُهو   ، واذلَّ رْيٌ ْرُت خ  فَّ  .«ي ِمييِن عن ك 
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ْن ي ِمييِن »:  --قوهل   ْرُت ع  فَّ ك  يين  هذا متفق عليه، يقول لك: )إ ال     «و  ن  يلم  ر ُت عل ف  ( هنا كل

ْن ي ِمييِن »أىت بكفارة قبل رشط الوجوب،  ْرُت ع  فَّ رْيٌ  ،ك  ِي ُهو  خ  ت ْيُت اذلَّ
 
ِي ُهو   و»أاذلي هو احلنث،  «و أ ْيُت اذلَّ ت 

 
أ

رْيٌ  ْرُت و -اذلي هو احلنث-خ  فَّ  .«ي ِمييِن عن ك 

هار هو املستثىن هناك استثناء يف املذ هب عندنا، وهناك مسألة ال جيوز احلنث فيه قبل الكفارة وهو: الظ 

ر؛ يعين: من ظاهر من زوجته ال جيوز هل أن يطأ زوجته اليت ظاهر منها  الوحيد، ال جيوز فيه احلنث قبل أن تُكف 

ر، ذكر ا ر، خبالف كفارة ايلمني فيجوز فيها أن حينث قبل أن يُكف  هذه القاعدة   --بن رجب  قبل أن يُكف 

.  يف القاعدة الرابعة، وأطال فيها قليال 
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 األربعون القاعدة 

ويه َيب فعل املأمور به لكه، فإن قدر ىلع بعضه وعجز عن : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

، بنفسه ال يكون عبادةً ، أو اكن ُمضةً  باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إال أن يكون املقدور عليه وسيلةً 

 (.فال َيب فعل ذلك ابلعض

م الالكم عليها عند الالكم ىلع القاعدة الرابعة: )الوجوب يتعلق باالستطاعة، فال واجب  هذه القاعدة تقد 

م مع الرضورة(.  مع العجز، وال حمر 

 : واملراد بالقاعدة

 إذا اكن هذاوجب عليه فعل ما قدر عليه، إال أن امللك ف إذا عجز عن بعض العبادة وقدر ىلع بعضها، 

 واحد من أمرين: املقدور عليه

ن وجب عليه حضور اجلمعة أواًل:  أن يكون وسيلة  حمضة، فال جيب فعل ما قدر عليه من عبادة، مثل: مل

 يستطيع أن يواصل، هل جيب عليه أن يميش نصف الطريق واجلماعة، وقدر ىلع امليش إىل نصف الطريق، وال

 ثم يرجع؟ ال جيب عليه هذا؛ ألن امليش أصال  وسيلة حمضة لفعل املأمور.

أن يكون بعض العبادة مقدور عليها ليس بنفسه عبادة، كما قال الشيخ هنا: " أن يكون بعض  ثانًيا:

صوم ايلوم الواجب وقدر ىلع اإلمساك إىل بعض ايلوم"   العبادة املقدور عليها ليس بنفسه عبادة: كمن عجز عن

 ال يلزمه أن يمسك يف بعض ايلوم.
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 : وديلل هذه القاعدة

ْن »: --قال انليب  - -حديث أيب هريرة  - ل ك  م  ا ه  ْكُتُكْم، إِنَّم  ا ت ر  ُعوِِن م  د 

الِِهْم و اْختاِل فِِهْم ىلع     ْبل ُكْم بُِسؤ  ن  ق  تُوا اك 
ْ
ْمٍر ف أ

 
ْرتُُكْم بِأ م 

 
إِذ ا أ ٍء ف اْجت نُِبوهُ، و  ْ ْن َش  ْيُتُكْم ع  نْبِي ائِِهْم، ف إِذ ا ن ه 

 
أ

ْعُتمْ  ا اْست ط  م الالكم عليه يف القاعدة الرابعة.«ِمْنُه م   ، وهذا تقد 
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 الحادية واألربعون القاعدة 

واحد تداخلت أفعاهلما، واكتيف   ٍس إذا اجتمعت عبادتان من جن: )  قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  

 (.ًداإذا اكن مقصودهما واح عنهما بفعل واحدٍ 

ا. ا من املسائل املهمة، وهلا فروع كثرية جد   وهذه قاعدة املقصود بها اتلداخل بني العبادات، وهذه أيض 

لهُ -عرب  عنها السعدي   يف منظومته بقوهل:  -اهلل رلمح 

ا ع  ِن اْجت م  ال  م  او ى الْع  إِْن ت س   و 

 

او فِْعُل   ُدهم  ح 
 
ا أ  ف اْست ِمع 

ر ي وشاهد القاعدة من    :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 وإن جتانست عبادتانِ 

 

 والقصُد واحٌد تداخالنِ  

 :املعىن اإلمجايل هلذه القاعدة 

ل فت فيها مصنفات ورسائل، ومن أمثلتها:مسألة اتلداخل يف 
ُ
 العبادات أ

 احلج والعمرة؛ القران، •

 وإذا دخل املسجد حتية املسجد والفريضة، أو حتية املسجد والراتبة، •

 والعقيقة لو عنده شاة هل جيوز أن يعق بها، ويُضيح بها؟، •

 طواف اإلفاضة مع الوداع. •
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ا وحتتاج إىل  ضبط، واملشايخ املعارصون يرجحون ما يراه الشيخ هنا: الشيخ ابن فهذه أمثلتها كثرية جد 

عثيمني، والشيخ ابن سعدي، وهو أنه إذا اجتمعت عباداٌت من جنٍس واحد، إذا اكنت من جنٍس واحد؛ يعين: يف 

ا.  نفس الكيفية، طريقتهما واحدة، صفتهما واحدة، واكن مقصودهما واحد 

 السن ة يقولون: غري مقصودة،يقولون مثل: سن ة الوضوء، هذه  •

 كذلك حتية املسجد هذه سن ة غري مقصودة. •

فهل جيوز أن يفعل ركعتني عن حتية املسجد وسن ة الوضوء؟ هم يقولون: نعم جيوز، واإلشاكل يف قوهلم:                       

ا، ما يه العبادات اليت مقصودة بذاتها، والعبادات اليت  مقصودة لغريها؟ ال يوجد،                      إذا اكن مقصودهما واحد 

ما وقفت ىلع ضابط هلا، هذا الضابط فيه نوع صعوبة يف تطبيقه، ما يه العبادات املقصودة حىت نستطيع نُدخلها 

 مع عبادة مقصودة؟ وما يه العبادات اليت غري مقصودة؟ 

ادة غري املقصودة اليت نستطيع أن نُدخلها مع املقصودة اليت ال نستطيع أن نُدخلها مع عبادة أخرى، أو العب

 عبادة أخرى، هذا حيتاج إىل ضابط لم أق ف ىلع ضابط عندها.

املعارصين من طالب ابن عثيمني، وطالب السعدي خاصة يقولون به، وُيفتون به، لكن ما هو الضابط؟   

 ما ندري، أنا ما وقفت، ويمكن عندهم ضابط أنا ما وقفت عليه.

ات إذا اكنت من جنٍس واحد، طريقتهما واحدة، والكهما غري مقصود، فيُكتىف بفعل واحد يف إذن العباد

 أمرين يف اإلجزاء، 

 : وديلل هذه القاعدة
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اُل بِانلِّي ّاِت،»: --يف قول انليب  - ْعم 
 
ا اأْل ا ن و ى  إن ّم  ّ اْمرٍِئ م 

ا لُِكِ إِن ّم   ، وهذا نوى.«و 

ران، قال أفضل  -  -حديث عئشة  - وأقوى وأوضح ديلل يف اتلداخل حديث عئشة يف الق 

و اف ِك بِابْل ْيِت،» هلا:  -  -الرسول  ا، ط  ف  ْعي ِك ب نْي  الص ّ ةِ ي ْكِفيِك  و س  ْرو  و الْم 

ِك  تِِك  حِل ِجّ  يف الصحيح، يعين: هذا فعل واحد أجزأ عن فعلني الذلين هما احلج والعمرة. « و ُعْمر 

 ذكرنا أمثلة كثرية: 

 إذا أخر طواف الزيارة وطافه عند اخلروج أجزأه. •

ر حمذور ا يف اإلحرام من جنٍس واحد أجزأته كفارة واحدة. •  من كر 

 غسل اجلمعة وغسل اجلنابة يُكتىف بفعٍل واحد. •

قيمت : إذا ثانًيا
ُ
اكنوا من جنسني خمتلفني فال جُيزئ أحدهما عن اآلخر، كما لو دخل املسجد احلرام وقد أ

 الصالة، فهل جُتزئ الفريضة عن الطواف؟ يقولون: ال جُتزئ.

 كذلك لو وجبت عليه كفارة ظهار وكفارة يمني، فال جُتزئ إحداهما عن األخرى، فهذه ختتلف عن هذه.

ا عنهما وعنهم بفعٍل واحد،  إذا اكنوا من جنٍس ثاثلًا:  واحد لكن لكٌّ منهما مقصوٌد ذلاته فال يُكتىف أيض 

 بل ال بد للك واحد فعٌل خيصه.

 هم يُمث لون هلذا: 

صالة اجلماعة املفروضة ال جُتزئ عن الراتبة القبلية وابلعدية، وهذا متأيت  عن املذهب صحيح؛ ألن  •

 الك  منهما مقصوٌد ذلاته.



عة                
 
اف اسي م الب دي عة الب 

ق 
 
ت روق وال

 
امعة والف واعد واألصول الج 

 
رح الق     ش 

{ 230  } 

 اتلمتُّع ال جُيزئ عن ادلم الواجب لرتك واجب؛ ألن الك  منهما مقصوٌد ذلاته.هدي  •

والشيخ ابن رجب ذكر هذه القاعدة يف القاعدة الامنة عرش بلفٍظ خيتلف عن هذا اللفظ اذلي ذكره ابن 

 .--سعدي 

ا ال يقولون واملذهب ما وقفت ىلع قاعدة مضطردة عندهم؛ يعين: أحيان ا يقولون: باتلداخل، وأحيان  

 باتلداخل، فلم أقف، وحاولت وحاولت أن أمجع الكم هلم؛ لكن ال يوجد الكم واضح هلم يف قاعدة مضطردة.
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 الثانية واألربعونالقاعدة 

يف باب  استثناء املنافع املعلومة يف العني املنتقلة جائزٌ : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

َيوز االستثناء للمنفعة املعلومة واملجهولة يف باب اتلرباع   (.تملعاوضات، و

لُه اهلل-عرب  عنها السعدي   يف منظومته بقوهل:  -رلمح 

 وال يصحُّ الرشُط للمنافعِ 

 

 مع جهلها وصح يف اتلربعِ  

  املعىن اإلمجال للقاعدة: 

 أن اإلنسان إذا نقل عين ا عن ملكه فال خيلو: 

إما أن يكون هذا انلقل يف باب املعاوضات، وهو ابليع وما يف معناه، فيجوز أن يستثىن من العني منفعة   -

، لكن ال جيوز أن يستثين منها منفعة  جمهولة.  معلومة 

ا، باع ادلار قال: أنا أشرت ط أين أسكن فيها ملدة شهر، جيوز إذا اكنت مثل: لو باع ادلار واستثىن منفعتها شهر 

 معلومة.

أما إذا اكنت املنفعة جمهولة مثل: أبيعك ادلار وأستثين أنين ما أسكن فيها فرتة معينة ، ولم يُعني  مدة معينة، 

 فال جيوز أن يستثنيها.



عة                
 
اف اسي م الب دي عة الب 

ق 
 
ت روق وال

 
امعة والف واعد واألصول الج 

 
رح الق     ش 

{ 232  } 

"نىه عن   --أن رسول اهلل  "    -  -: حديث رواه مسلم عن جابر  ويدل ىلع ذلك

، واستثىن --أنه باع مجل انليب "  --"، وكذلك حديث جابر ال أن تُعللمالُنيا إ

 .--فوافقه انليب ،  -استثىن ظهره إىل املدينة  -" مُحالنه إىل املدينة 

إذا نقلت العني اليت عندك عن طريق اتلربعت، ويه اليت ليس فيها عوض من الطرفني، القسم اثلاين:  -

 عة  معلومة  وجمهولة؛ ألنهم يقولون: باب اتلربعت تغتفر فيه اجلهالة.أن تستثين منف  -جيوز -فيصح 

: إذا وهبتك ابليت، وقلت لك: أنا أستثين كم شهر، ولم أحدد، هل يصح أو ال يصح؟ هذا ىلع  يعين مثال 

 الكم الشيخ يصح، واملذهب ال يصح أنه يستثين منفعة جمهولة، ال بد أن تكون املنفعة معلومة.

أعتقت سفينة موىل  هلا، ورشطت عند أيب داود أنها "  --حديث أم سلمة  مهم هذا:ويدل ىلع الك

ا هلا، ورشطت عليه أن خيدم انليب   "، ما الشاهد؟ أن مدة احلياة جمهولة.مدة حياته --عبد 

 وأما ىلع املذهب فعندهم تفصيل: 

 العتق: لو أعتق عبده واستثىن خدمته مدة  معلومة أو جمهولة صح، •

 كذلك الوصية: يصح عندهم أن يستثين مدة معلومة أو جمهولة، •

أما يف الوقف فقالوا: جيوز أن يستثين الواقف االنتفاع بالوقف مدة حياته، لكن هل هذا يدل ىلع  •

 استثناء مدة جمهولة؟ ال، مدة حياة الواقف فقط.

ة، وهذا رص حوا فيه وال اهلبة: اشرتطوا إذا استثين الواهب منفعة املوهوب فال بد أن تكون معلوم •

 يصح أن تكون املدة جمهولة.
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واألوىل كما ذكرت عدم اتلفريق بني اتلربعت، وأن باب اتلربعت واحد، وال يُشرتط أن يكون املستثىن 

م. ا؛ حلديث سفينة موىل أم سلمة املتقد   فيها معلوم 
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 الثالثة واألربعونالقاعدة 

العني حلظ نفسه لم يقبل قوهل يف الرد، فإن قبضه  من قبض  : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

 (.بِلحلظ مالكه قُ 

لُه اهلل-عرب  عنها السعدي   يف منظومته بقوهل:  -رلمح 

 وقوُل قابٍض حلِظ نفِسهِ 

 

 يف الرِدّ ُردَّ ال حلِظ غريهِ  

  املعىن اإلمجال للقاعدة: 

ا؛  م الالكم عليها أيض  ن قبض عني انلقود لغريه: العني حلظ نفسه من قبضل وهذه تقد   فله ثالثة أحوال، مل

أن يقبضها حلق صاحبها؛ مثل: الوديعة، فهل يُقبلل قوهل يف الرد إىل صاحبها أو ال يُقبل؟ نقول: احلالة األوىل: 

 الوديعة. يُقبل برشط أن يكون جمان ا ال جبُعل، وال مستأجر يف حفظ

ا يُقبلل قوهل يف  كذلك ناظر الواقف، ووِل ايلتيم، لك منهما إذا تربع بال عوض فإنه يُقبلل قوهل، والوكيل أيض 

 الرد.

أن يقبضها حلظ  نفسه هو فقط؛ مثل: العارية، فهل هذا يُقبل قوهل يف الرد؟ يقول: لو اختلف احلالة اثلانية: 

 أن العني رُد ت إىل املعري، املستعري يقول: أنا رددت العني، واملعري يقول: ال لم هو مع املعري، املستعري مع املعري يف

ن يُقبل قوهل؟ يُقبل قول املعري؛ ألن املستعري قبضها حلظ نفسه هو.  تردها، مل



عة                
 
اف اسي م الب دي عة الب 

ق 
 
ت روق وال

 
امعة والف واعد واألصول الج 

 
رح الق     ش 

{ 235  } 

أن يقبضها حلظ نفسه وحظ غريه، وهذه مثل العني املستأجرة، فمن اذلي يُقبل قوهل يف الرد؟ احلالة اثلالث: 

ا ال يُقبل قوهل يف الرد، وإنما يُقبل يف العني املستأجرة ال   يُقبل قوهل يف الرد، ما دام قبضها حلظ نفسه، وحظ غريه أيض 

 قول املؤجر.

ا، وذكر الشيخ ابن رجب القاعدة هذه يف القاعدة الرابعة  واملذهب كما ذكر الشيخ ابن سعدي تمام 

لُه اهلل-واألربعني، قال   : -رلمح 

ا"  مَّ
 
امٍ  و أ ْقس 

 
ن اُء ث الث ُة أ م 

ُ
 :الرَّدُّ ف األ

هُ  الِكِه و ْحد  ِة م  ع  ْنف  ال لم  ْن ق ب ض  الم  ل: م  وَّ
 
ْقُبوٌل  ؛الِقْسُم األ نَّ ق ْولُهْم يِف الرَّدِّ م 

 
ُب أ ْذه   .ف الم 

لُمْرت ِهنِ  ِة ن ْفِسِه اك  ع  ْنف  ال لم  ب ض  الم  ْن ق  ْشُهوُر  ؛الِقْسُم اثلَّايِن: م  ْقُبولٍ ف الم  رْيُ م  نَّ ق ْوهلُ يِف الرَّدِّ غ 
 
 .أ

كِ و ِيِك و الو 
ارِِب و الرشَّ لُمض  الِكِه اك  ب نْي  م  ٍة ب يْن ُه و  ك  ٍة ُمْشرت   ع  ْنف  ال لم  ب ض  الم  ْن ق   ،يل جِبُْعلٍ الِقْسُم اثلَّالُث: م 

انِ  قال:و الو ِِصُّ  ُبول ق ْولِهْم يِف الرَّدِّ و ْجه  ُبولل، : ال يُقب  ف يِف ق  ُم الق  د   ". ع 

 وذكر وجهني:

بُول الوجه األول:  ُم القل دل  وهو املذهب.عل

م  اثلَّايِن: الوجه و   له  بُول قلو   .وهو خالف املذهبقل
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 الرابعة واألربعون القاعدة 

 (.ل هل عليهعِ إذا أدى ما عليه وجب هل ما جُ : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

لُه اهلل-عرب  عنها السعدي   يف منظومته بقوهل:  -رلمح 

ْل  م  ل ْيِه ِمْن ع  ا ع  ىت  بِم 
 
ْن أ م   و 

 

ْل ق    م  ُ ىلع   الْع  ا هل  قَّ م   ْد اْست ح 

ر ي وشاهد القاعدة من    :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 يُكِملِ يعطى مع العذر ملن لم   واألجُر ال اجُلْعُل بقدر العملِ 

 واملعىن اإلمجايل هلذه القاعدة: 

له شخٌص  خروي ا، سواء  اكن عبادة  أو معاملة، وعم 
ُ
أنه إذا ُجع ل يشٌء ىلع عمٍل ما سواٌء اكن عمال  دنيوي ا أو أ

 استحق ما ُجع ل ىلع عمل ذلك اليشء.

 واألدلة ىلع ذلك كثرية: منها: 

َها حمس :قال تعاىل - يُّ
َ

ۡوُفوا  بِٱلُۡعُقودِ يَـٰٓأ
َ

يَن َءاَمُنٓوا  أ ِ َدة ىجسٱَّلَّ ـِ ائ جحس حجسالَم ية جحت  اآل

نُ حمس :قال تعاىل - ۡحَسَٰ ِن إَِلَّ ٱۡۡلِ ۡحَسَٰ ۡۡلِ َٰن ىجسَهۡل َجَزآُء ٱ جحس حجسالرَّۡحَم مجتحمت  اآلية 

ن ا قال اهلل تعاىل: » :--يف حديث أيب هريرة  --وقول انليب  -
 
ث ٌة أ ث ال 

ْصُمُهْم ي ْوم   ةِ خ  ر   :اْلِقي ام  د  ى ِِب ُثمَّ غ  ْعط 
 
ن هُ  ،ر ُجٌل أ ل  ث م  ك 

 
ر ُجٌل ب اع  ُحرًّا ف أ ِجريًا  ،و 

 
ر  أ ج 

ْ
ر ُجٌل اْست أ و 

ْجر هُ 
 
ل ْم يُوفِِه أ  رواه ابلخاري. «ف اْست ْوَف  ِمْنُه و 
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 أمثلة هذه القاعدة كثرية:

مٖ إِنَّ  حمس  :قال تعاىل: األعمال األخروية،  منها ِِف نَعِي بَۡراَر لَ
َ
ار  ىجسٱأۡل ، فما اكن من األبرار استحق انلعيم   اآلية محتجحتجحس  حجساَلنفَِط

 املذكور بفضل اهلل ورمحته، نسأل اهلل تعاىل من فضله.

، إذا سلمت املرأة نفسها للزوج استحقت املهر م المن استحق املبيعا وسل  من ابتاع شيئ  :  أيًضا يف املعامالت

 وانلفقة.

ا يف رشحه ىلع نظمه قوهل: " مفهومه وذكر  ما ترتب ىلع املأذون غري  -مفهوم ابليت-الشيخ السعدي أيض 

 مضمون، وما ترتب ىلع غري املأذون فهو مضمون ".

 وذكره يف منظومته بقوهل:

ُذونِ 
ْ
أ ِن الْم  ا ع  ا ن ش  ُُكُّ م   و 

 

ْضُمونِ   ْمٌر ل يْس  بِالْم 
 
اك  أ  ف ذ 

 
  

: "ومما يُشبه هذه القاعدة: أن اآلثار انلاشئة عن الطاعة مثاٌب عليها، وال --وذكر أمثلة، ثم قال 

ا ذكر أن اآلثار انلاشئة عن املعصية تبٌع للمعصية.  سيما إن اكنت مكروهة للنفس اكنلصب واتلعب"، أيض 

ٌل ال أن من غِضب واكن غضبه هلل تعاىل، فصدر عن ذلك الغضب أفعاٌل وأقواومما يدخل يف هذا يقول: " 

اًل يف ذلك جمتهًدا أنه معًًف عنه أن من غِضب واكن غضبه هلل تعاىل، فصدر عن ذلك الغضب " ؛ " جتوز متأوِّ

اًل  " جمتهًدا أنه معًًف عنه "                   " يعين: بىن ذلك ىلع رأٍي معني من أقوال أهل العلم،  أفعاٌل وأقواٌل ال جتوز متأوِّ
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عليه خبالف من  --يف شأن حاطب: "إنه منافق" واعرتاضه  --كما قال عمر 

 قصده متابعة هواه، فإنه يُعاقب ىلع ما صدر منه من األقوال واألفعال(.
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 الخامسة واألربعونالقاعدة 

 (.هال يعترب علم  أو فسخٍ من ال يعترب رضاه يف عقدٍ : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

لُه اهلل-عرب  عنها السعدي   يف منظومته بقوهل:  -رلمح 

 ويف العقود والفسوخ اعتربا

 

 علٌم إذا اكن الرىض معتربا 

  املعىن اإلمجايل للقاعدة: 

 فسخ عقد ال يُشرتط أن يعلم قبل انعقاد العقد أو قبل فسخه.أن من لم يشرتط إضافة يف انعقاد عقد أو 

 : والعلة يف ذلك

 أنه لو عل م واعرتض فإنه ال يستفيد شيئ ا، فال فائدة من معرفته وال علمه بالفسخ.

 وأمثلة هذه القاعدة كثرية: 

، ما حكم الوقف؟ : الوقف ىلع معني: يصح أو ال يصح؟ يصح وإن لم يعلم املعني، بل حىت لو لم منها يرضل

 صحيح،

واهلبة: ما تصح إال بالقبول، لو وهبتك سيارة ما تصح اهلبة إال إذا قبلت، إذا ما قبلت ال تصح خالص 

 السيارة يل،

الوقف: ال، لو أوقفت ىلع شخص عمارة مثال  أو سيارة، ولم يقبل فإن الوقف صحيح، أين نذهب بالوقف؟ 

 ن بعده، إذا ما ريض املوقوف عليه.ريعه ملن يكون؟ نقول: ينتقل إىل م



عة                
 
اف اسي م الب دي عة الب 

ق 
 
ت روق وال

 
امعة والف واعد واألصول الج 

 
رح الق     ش 

{ 240  } 

افرض أن الواقف ما ذكر جهة؛ يعين: بعض الواقفني يذكر جهة فيقول: وقفت ىلع زيد ثم ىلع الفقراء، فإذا 

مات زيد هل يأخذه أوالده؟ ال ، ينتقل إىل الفقراء، هذا ما ذكر جهة، إذا لم يذكر الواقف جهة  ، ماذا نفعل يف 

ا ىلع صاحبه، وال يملكه؛ يعين: ما يستطيع الوقف؟ منقطع اآلخر هو ص حيح، لكن ماذا نفعل فيه؟ يعود وقف 

ا ىلع ورثته. ا ثم إذا مات انتقل وقف   بيعه، وينتفع به وقف 

 فالوقف ىلع املعني ال يُشرتط علمه وال قبوهل، وال رضاه،

 والوقف ىلع غري املعني من باب أوىل،

 شفيع. يصح األخذ بالشفعة وإن لم يعلم ويرىض ال

 هناك أمثلة أيًضا ىلع من ال يشرتط رضاه يف الفسخ: 

 . ن هل خيار الرشط هل أن يفسخ وإن لم يعلم العاقد اآلخر، ولو لم يرضل  مل

 الطالق هل يُشرتط علم أو رضا املرأة بالطالق حىت يصح ويقع؟ ما يُشرتط.

ةِ ذكر هذه القاعدة يف ا --ابن رجب  اِعد  تِّ  ةِ اثلَّاثل   لق  اُه يف قوهل: "  ني  و السِّ ُ رِض  ْن ال ُيْعت رب  نَّ م 
 
يِه  أ و 

ُ ِعلُمُه بِهِ  ْو ِحلِه ال ُيْعت رب 
 
ْقٍد أ ْسِخ ع  "  أىت بما يتعلق بفسخ العقد ولم يتلكم عن انعقاد العقد، وهذه الزيادة ف ق ط لف 

سوخ ىلع حكم احلاكم أو يف قواعده، ثم تكلم ابن رجب الكم، وهل تتوقف الف  --زادها ابن رجب 

 ال تتوقف؟ 
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 السادسة واألربعونالقاعدة 

فله األخذ من  ؛من هل احلق ىلع الغري، واكن سبب احلق ظاهًرا : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

 (.كا فليس هل ذلر استئذانه، وإن اكن السبب خفيًّ ماهل بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذَّ 

لُه اهلل-عرب  عنها السعدي   يف منظومته بقوهل:  -رلمح 

 وأخذ حٍق المتناِع من وجب

 

 عليه جاز ال إذا خيًف السبب 

  املعىن اإلمجايل للقاعدة: 

ا، من هل حقٌّ ىلع  مها يف الكمه ىلع هذه القاعدة إىل قسمني وهو تقسيم املؤلف أيض  الشيخ ابن عثيمني قس 

 الغري ال خيلو:

ا؛ يعين: بي ن ا يعلمه لك انلاس، فله األخذ من ماهل بقدر حقه إذا  ة األوىل:احلال - إن اكن سبب احلق ظاهر 

 امتنع، واملذهب ليس عنده إال مثاالن فقط للمسألة هذه، ويه مسأتلان:

 : مسألة انلفقة؛ من وجبت عليه نفقة قريبه فله أن يأخذ ولو بغري علمه.املسألة األوىل

 الضيف إذا امتنع من نزل به من ق راه فله األخذ من ماهل بمقدار حقه. اثلانية:املسألة 

 --يف انلفقة خاصة، قالت هند بنت ُعتبة أم معاوية  --: حديث عئشة ويدل ىلع هذا

ْن آُخذ  ِمْن : " --لرسول اهلل 
 
َّ ُجن اٌح أ ْل يلع   ِحيٌح، ف ه  ب ا ُسْفي ان  ر ُجٌل ش 

 
ا ي ْكِفييِن إِنَّ أ اهِلِ م  م 

؟ ق ال   ب يِنَّ ْعُروِف »: و  ا ي ْكِفيِك بِالْم  ب ُنوِك م  نِْت و 
 
 متفٌق عليه. «ُخِذي أ
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فهنا يُقرر املشايخ: الشيخ السعدي وابن عثيمني: أن سبب احلق ظاهر ويه النسب، كذلك يف الضيف 

 يُقررون أن سبب احلق ظاهر وهو أنه دخل عنده وما ضي فه.

إذا اكن سبب احلق خفي ا، فإنه ليس هل أن يأخذ بغري علمه، وهذه مسألة من مفردات ة اثلانية: احلال -

ن هل دين مثال  ىلع شخص ولم يؤد  هذا ادلين ، هل لك أنت أيها ادلائن أن تأخذ من املدين حقك  احلنابلة؛ يعين: مل

، أو مريت يف حملٍّ هل يُسمونها مسألة - يف أموال، هل لكل أن تأخذ ولو لم يعلم؛ كأن تكون تعمل عنده بقال مثال 

ر فل  ، هذا من مفردات احلنابلة.-الظل

 اجلمهور قالوا: جيوز.

 احلنابلة قالوا: ال جيوز.

دِّ »عند أيب داود:  --واستدلوا بقول انليب 
 
ان ة  إىِل   أ م 

 
نْ  اأْل ، م  ن ك  ُنْ  اْئت م  ال خت  ْن  و  م 

ان ك    . «خ 

ا أو من الشيخ ابن سعدي ذكر أن  هذا هو مذهب احلنابلة، وهو القول الوسط بني قول من أجاز ذلك مطلق 
ا، وأنه  أصح األقوال، وهو اذلي تدل عليه األدلة الصحيحة املوافقة ألصول  -قول احلنابلة  -منع منه مطلق 

 الرشيعة.

ق بفرٍق آخر، قال يف منظومته: والشيخ حممد  ا مىش ىلع هذا، لكنه فر   أيض 
ن ْك ــ ألم أدِّ ا مَّ

 
 ان  لذلي قْد أ

 
ْن خ  ل ْك ـوال ختْن م   ان فْهو قد ه 

ْق رشاًع ولو رسًّ   وجائٌز أخُذك مااًل اسُتِحْق    ا كضيٍف فْهو ح 

 .--يعين: أضاف اتلفريق غري ما ذكره الشيخ السعدي 
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 السابعة واألربعونالقاعدة 

 (.ع ق بالواجب بالرشلح  الواجب بانلذر يُ : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

لُه اهلل-عرب  عنها السعدي   يف منظومته بقوهل:  -رلمح 

----------- 

 

 ومثل فرض الرشع ما قد نُِذرا  

 املعىن اإلمجايل للقاعدة:  

العبادة جيب أن تؤدى كما تؤدى العبادة أن العبد إذا وجب ىلع نفسه عبادة  عن طريق انلذر، فإن هذه 

 الواجبة يف الرشع.

 : أدلة القاعدة

نْ  م نْ »:  --يف حديث عئشة    --قول انليب   م  ْن يُِطيع  اَّلل ّ  ف ْلُيِطْعُه، و 
 
ر  أ ر   ن ذ  ن ذ 

نْ 
 
لعبد من دون إجابة أخرجه ابلخاري، فهذا يدل ىلع أن جمرى انلذر جمرى ما وجب ىلع ا «ي ْعِصي ُه ف ال  ي ْعِصهِ  أ

 ىلع نفسه.

 : من أمثلة هذه القاعدة

ا هل يلزمه أن يُبي ت انلي ة من الليل أو ال يلزمه؟ املذهب يلزمه. -  من نذر صيام 

من نذر صالة  وأطلق، كيف يرب بنذره؟ كم ركعة يُصيل؟ ال بد أن يُصيل ركعتني؛ ألنه أقل واجٍب بالرشع،   -

ا يلزمه أن يُصليهما وه  و قائم كما يُصيل ركعيت الفريضة.وأيض 
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 يُستثىن من القاعدة ىلع املذهب فرٌع واحد أو أكرث من فرع، وأنا ذكرت فرعني: 

 مسألة ما لو نذر أن يُصيل ركعتني جاز أن يصليهما يف الكعبة، بينما الفريضة ال تصح يف الكعبة. -

كذلك من املستثنيات ىلع املذهب: يُقىض عن امليت ما نذر من صالةٍ وصياٍم واعتاكف، بينما ال يُفعل  -

ةُ الِمائ ةِ عنه ما وجب يف أصل الرشع إال احلج والعمرة، فُتفعل عن امليت، وهذه ذكر القاعدة ابن رجب يف   اِعد   الق 

ُق الو اِجُب ؛ الو اِجُب بِانلَّْذرِ فقال: ) ل ي لح  ةٌ ه  ثرِي  ائِل ك  س  لْيِه م  َّل ع  ْنُدوِب؟ فِيِه ِخالٌف ي ت زن  ْو بِالم 
 
ِع أ  (.بِالرشَّ
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 الثامنة واألربعونالقاعدة 

 (.د بعضه ىلع بعض مع االتصال املعتابين  يُ  الواحد الفعل: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

 : املعىن اإلمجايل للقاعدة

 مواالة بني أفراده أو اتصال بعضهم ببعض إذا انقطعت ال خيلو حاهل:أن ما يُشرتط صحته 

 إما أن ينقطع انقطاع  يسري ا عدة ، فال يمنع ذلك من صحته وبناء بعضه ىلع بعض. احلالة األوىل:

 ن أوهل.أن ينقطع انقطاع  كثري ا عدة  فإنه ال يعتد به، وال بد من استئنافه؛ يعين: أن يُعيده ماحلالة اثلانية: 

 وأمثلة هذه القاعدة كثرية:

، أو ختليل، فإن هذا القطع ال منها - : اشرتاط املواالة يف الوضوء، فالقطع اليسري مثل: تنظيف جناسة مثال 

 يقطع املواالة، أما إذا طال الفعل فإنه يقطع املواالة،

 كذلك األذان يُشرتط اتصال، واملواالة بني ألفاظه، -

ط املواالة بني أراكنها األربعة، تُشرتط املواالة بني اخلطبتني واخلطبة الانية واخلطبة خطبة اجلمعة تُشرت -

 والصالة،

ة اثلَّاثل ةِ وذكر ابن رجب هذه القاعدة يف قواعده يف ) اِعد  الِفْعل الو اِحُد ُيْبىن  ب ْعُضُه ىلع  ب ْعٍض  :ب ْعد  الِمائ ةِ   الق 

ال ي   ال الُمْعت اِد و  ع  االتِّص  رٌ م  لك  ُصو  ذل  ِق الي ِسريِ و  رُّ ِطُع بِاتلَّف   ثم ذكر أكرث من صورة. (ْنق 
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 التاسعة واألربعونالقاعدة 

 (. فاضاًل  احلوائج األصلية لإلنسان ال تعد مااًل : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 االصليُة ليست ماالواحلاُج 

 

 وتبًعا يببُت أكِمْل ما ال 

 احلوائج األصلية املراد بها:  

ما تعلقت به حاجة اإلنسان؛ اكبليت اذلي حيتاجه للسكن، واخلادم، وما حيتاجه لركوبه اكلسيارة، وأثاث 

 ابليت، واألواين، والُفُرش، واللباس اذلي حيتاج إيله.

 واملعىن اإلمجايل للقاعدة: 

أن احلوائج األصلية هذه اكبليت، والسيارة، واألثاث اذلي يف ابليت ال تعترب من املال الزائد عند اإلنسان، 

ف: ب ع بيتك حىت جتب عليك نفقة قريبك، أو ب ع بيتك حىت تأتيك أموال وحيول عليها 
فال يُقال مثال  للملك 

، فهذه ال تعترب أموا .وتُزيك   ال  فاضلة 

 والعلة يف هذه: 

 ألن هذه األشياء بمزنلة القوت الرضوري، هذا املراد بالقاعدة، هناك تفصيالت ال نريد أن نتوسع فيها.

ةُ اثلَّال ثُون  ب ْعد  الِْمائ ةِ )القاعدة هذه  --ذكر ابن رجب  اِعد  ُب ، فقال: الْق  ْرك   اِدُم و الْم 
ْ
ُن و اخل الْم ْسك 

و اتِ  ك  ْخذ  الزَّ
 
اٍل ف اِضٍل ي ْمن ُع أ ِْه ل يْس  بِم  ار اُت  ،الُْمْحت اُج إيل  فَّ ُِب فِيِه احلْ جُّ و الْك  ال  َي  يُون   ،و  ال  يُويِف ِمْنُه ادلُّ و 

اتِ  ق   ثم ذكر فيها روايات عن اإلمام أمحد يف هذه لكها.( و انلَّف 
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 الخمسون القاعدة 

 (.يببت تبًعا ما ال يببت استقالاًل : )  قال الشيخ عبدالرمحن السعدي

لُه اهلل-عرب  عنها السعدي   يف منظومته بقوهل:  -رلمح 

ائِِل  س  ِمْن م  مِ و  ْحاك 
 
 يِف  اأْل

 

عْ   لَّ ف و ق   ي بُْبُت ال  إِذ ا اْست ق 

 واملعىن اإلمجايل للقاعدة:  

د عليها لوحدها ملا   ت وبطلت، ولكن لو فُعلت مع يشٍء آخر، أنه توجد أشياء لو فُعلت وحدها، أو ُعق  صح 

ت وجازت. ا، صح   ودخلت فيه ضمن ا وتبع 

 أدلة القاعدة: 

الِ حمس  :قال تعاىل  - َن ٱلر َِج ِة ِم ۡربَ ِِل ٱۡۡلِ و 
ُ
ۡۡيِ أ َي َغ بِعِ ٰـَ وِ ٱتلَّ

َ
ية جحتمحتجحس  حجسانلُّور  ىجسأ اتلابعني للنساء   --، فجعل    اآل

ن خيلو بالرحل، جعلهم بمثابة   النساء والصبيان لكونهم ال حُيتلجب منهم.ومل

ا أجازت عئشة  - ا لقضاء احلاجة؛ يعين: إذا أراد املعتكف  --أيض  للمعتكف زيارة املريض تبع 

ز للمعتكف أن يزور املريض إال  ، لم جُت  أن يقيض حاجته؛ أجازت هل أن يزور املريض، لكن ال جيوز استقالال 

ا كما يذكر الفقهاء.  برشط، طبع 

 : أمثلة القاعدة كثرية

: صالة اإلنسان عن غريه، هل تصح أو ال تصح؟ األصل أنها ال تصح؛ لكن لو حج  عنه أو اعتمر، هل منها

. ا ال استقالال   يصح أن يُصيل ركعيت الطواف بعد الطواف عن غريه؟ جيوز تبع 
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يصفه، هل يصح؟ ال يصح؛ لكن يصح أن يبيعهم : لو باعه شيئ ا منفرد ا يف السيارة لم يرله ولم  وكذلك يقولون

 السيارة بما فيها مما ال يُرلى أصال  ولم يوصف، فيجوز.

االشيخ ابن سعدي يقول: "  ةِ " ذكر ابن رجب هذه القاعدة يف ) وأمثلة هذا األصل كثريٌة جدًّ اِعد   اثلَّاثِل ةِ  اْلق 

ا ال  ي بُْبُت اْستِ : ني  و اثلَّال ث ائِل  ي بُْبُت ت ب ًعا م  س   ( ثم ذكر بعض األمثلة.ْقال اًل يِف م 
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 الحادية والخمسون القاعدة 

 (.األسباب وادلوايع للعقود واتلرباعت معتربة: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 ويف اتلرباعِت والعقودِ 

 

 العربةُ ال الوجودِ باحلامل  

هذه القاعدة من القواعد اليت يعمل بها احلنابلة واملالكية، وأنهم ينظرون إىل القصد بالعقد، وهو أفضل من  

 الرأي اآلخر اذلي ال ينظر إىل القصد يف العقد، فالقصود كما يقول ابن القيم يف العقود معتربة.

  مثل:

 زواج املحل ل اذلي تزوج امرأة  حىت حُيل ها لزوجها األول، هل يصح العقد؟ ال يصح العقد.  -

ا،  - ا يتخذه مخر   من يشرتي مثال  عصري 

ا يف فتنة بني املسلمني. -  من يشرتي سالح 

احلنابلة، ، ويه من أفضل القواعد يف احلقيقة، وتُمزي  مذهب  -  -فهذه القاعدة يعمل بها اإلمام أمحد  

وقال بها احلنابلة واملالكية، تمزي  بها احلنابلة عن غريهم من املذاهب اذلين ال ينظرون للقصود يف العقود، وهذا 

 فيه نظر، الصواب أن القصد يف العقد معترب.

 : يقول الشيخ السعدي يف املعىن اإلمجايل للقاعدة

داٍع وحامٍل محله ىلع ذلك، اعتربنا ذلك اذلي محله؛ يعين: إذا عقد العاقد عقًدا، أو تربع بَشٍء وهناك " 

 ". ألن األعمال بانليات، واألمور بمقاصدها
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م  حىت من املسائل اليت ذكرها الفقهاء: مها الزوج، لو أىت زوج أو خطيب خيطب امرأة وقد  اهلدايا اليت يُقد 

 ما قدمها إال يريد الزواج ولم يتحقق.هدايا ثم رُد ت، يقولون: جيوز هل أن يعود يف اهلدايا؛ ألنه أصال  

عرب  ابن القيم عن هذه القاعدة بتعبريات كثرية، وأعملها يف الكمه يف مواطن كثرية، ومن ذلك قوهل : " إن 

 االعتبار يف العقود واألفعال حبقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعاهلا "،

 وقال عنها مرة : " القصود معتربة يف العقود "،

 وقال مرة : " القصود يف العقود معتربة ".

 : أدلة القاعدة

 يقول ابن القيم: " دالئل هذه القاعدة تفوق احلرص "،

ِۡن حمسفمنها: قوهل تعاىل يف حق األزواج إذا طل قوا أزواجهم طالق ا رجعي ا:  - َٰلَِك إ هِنَّ ِِف َذ ِ َحقُّ بَِرد 
َ
أ َوبُُعوتَلُُهنَّ 

َراُدٓوا  
َ

اأ َٰٗح   اآلية حمججحتجحتجحس حجساۡلََقَرة  ىجسإِۡصَل

ا  - ُدوا  حمس :قال تعاىلوأيض  َۡعَت ِ اٗرا تل  ََل ُتۡمِسُكوُهنَّ ِِضَ محتجحتجحس حجساۡلََقَرة ىجسَو ، فتمسك الزوجة بقصد أن ترضها، ال  اآلية جحت

 تمسكها بقصد أن ترضها، وهذا يدل ىلع أن القصد معترب.

ا من أدلة هذه القاعدة: قول انليب    - اُل بِانلِّي ّاِت،»:  --وأيض  ْعم 
 
ا اأْل ّ اْمِرٍئ  إن ّم 

ا لُِكِ إِن ّم  و 

ا ن و ى  ، قال ابن القيم: : فبني  يف اجلملة األوىل أن العمل ال يقع إال بانلي ة، وهلذا ال يكون عمل إال بني ة، ثم بني  «م 
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ات، واملعامالت، واأليمان، وانلذور، يف اجلملة الانية أن العامل ليس هل من عمله إال ما نوى، وهذا يُعم العباد

فات ".  وسائر العقود، واتلرصُّ

: ) أن القصد يف العقد غري معترب (، وهو ما يستدلون به قول انليب                           يقولون -كما ذكرت-القول اثلاين 

-- :«  ُهن ّ ِجدٌّ ث ٌث ِجُدّ ال   ال  ُح، و الط ّ : انلِّاك  ْزلُُهن ّ ِجٌدّ ةُ و ه  وابن القيم رد  ىلع هذا  «ُق، و الر ّْجع 

 احلديث، وديلل هذا القول.

 أمثلة للقاعدة، ويه أمثلة كثرية: 

 عقود املكرله: بيعه، وتربعته، لكها ال تصح إذا اكن احلامل هل ىلع ذلك اإلكراه. -

مات، فرنبط العقد بذلك القصد  -  ونُلغيه.كذلك احليل اليت يتحي ل بها ىلع املحر 

ال ال حتل، والسبب يف ذلك معروف. -  هدايا العم 

وذكر ابن القيم يف هذه القاعدة قاعدة أخرى ويه: " أن العربة يف العقود باملقاصد، وأما يف العبادات فالعربة 

 باأللفاظ فيجب الوقوف معها، وال جيوز تغيريها، وال تبديلها، وال يقوم غريها مقامها ".

كر اذلي يُقال عند  --اء بن عزب يف ذ كر انلوم، ملا عل مه انليب استدل بديلل الرب اذل 

ْك  »انلوم، وهو:  ْمرِي إيل 
 
، وف وَّْضُت أ ْسل ْمُت و ْجيه إيْلك 

 
لَّم  -«، يقول: فرددت عن انليب اللَُّهمَّ أ ل ْيِه و س  ىلَّ اهلُل ع   -ص 

نْزلت  فلما بلغت: امهلل 
 
ْنُت بِكت ابك  اذلي أ ن بيِّك  اذلي ال  »ت: ورسولك، قال: ، قلآم  لْت  ، و  ْرس 

 
فالشاهد: أنه رد   «أ

ْلت  ال تقل: ورسولك، وإنما قل: »عليه، قال:  ْرس 
 
ن بيِّك  اذلي أ  .«و 
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ه   ن قال: الرسول بدل انليب، أن   --قال ابن حجر: " وأوىل ما قيل يف احلكمة يف رد  ىلع مل

 خصائص وأرسار ال يدخلها القياس، فتجب املحافظة ىلع اللفظ اذلي وردت به" .ألفاظ األذاكر توقيفيه، وهلا 

 ومن أمثلتها كذلك: 

د.  ألفاظ األذان، وقراءة الفاحتة يف الصالة، وألفاظ التشهُّ
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 الثانية والخمسون القاعدة 

 (.إذا قويت القرائن قدمت ىلع األصل: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 واألصل مع قرائٍن يؤخرُ 

 

 ومْن يقر اغلًطا ال يُعذرُ  

 املراد بالقرائن: 

ما يكون مع األصل وُيعارضه، ويُعربون عنه أو ابن رجب وغريه يُعرب عن القرائن بالظاهر، وأما األصل فهو 

ب.قاعدة مستمرة هو معىن   مستصحل

اذلبح، أو ذاكة بهيمة األنعام، أو                       أقوى ما يُمثَّل به هلذه القاعدة:عندنا هناك أصل، وعندنا هناك ظاهر، 

ون مثل املسلمون ويُسمون؛ لكن هناك ظاهر،  ما يؤلك حلمه، األصل أن أهل الكتاب يذحبون مثل املسلمون، يُزك 

هلم أنهم يذحبون بالصعق، ويذحبون بغري سكني، وال يُسمون، ويتساهلون، هذا   هناك تصويرات، هناك تسجيالت

م هذا الظاهر ىلع هذا األصل.  ظاهر، فحينئٍذ نُقد 

م هذا الظاهر ىلع  األصل أنهم يذحبون، يُزكون مثلنا، لكن هناك ظاهر اشتهر عنهم أنهم ال يُزكون، فنقد 

 ئن كثرية تُقو ي هذا الظاهر.هذا األصل إذا قويت القرائن، إذا وجدت قرا

ا ابن رجب   مها تقسيمات كثرية؛   --طبع  ذكر هذه القاعدة بقوهل: " إذا تعارض األصل والظاهر " فقس 

ر هلذه القرائن. م فيها األصل، وال يُنظل ل باألصل إذا وجدت قرائن ووجد أصل، فيُقد   يعين: أحيان ا يُعمل
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ة جيب يقول م ىلع األصل بغري : "إن اكن الظاهر ُحج  ؛ اكلشهادة، والرواية، واإلجبار، فهو مقد  قبوهلا رشع 

َع عليه". ة املد   خالف، مثل: شهادة العدلني بشغل ذم 

يع، هذا األصل، لكن نُزيح هذا األصل ونُذهبه  َع عليه بريئة مما اد عه املد  يعين: األصل أن ذمة هذا املد 

د، ويكيف فيها اثنان، قد يكذبون، نعم احتمال يكذبون؛ لكن الرشع جعلها بسبب الظاهر وهو ابلي نة الشهو

ته مشغولة بسبب الشاهدين. ة جيب العمل بها، ونُزيل األصل، ونقول: إن ذمل   ُحج 

: "يُعمل بالظاهر وال يُلتفت إىل األصل"، ومث ل هل، أو من الصور اليت ذكرها: " إذا شك  بعد فراغه وتارةً يقول

ة أو غريها من العبادات "، أنت إذا انتهيت من الصالة األصل أنك ما فعلت، األصل أن اإلنسان ما أىت من الصال

باألراكن لكها، لكن هناك ظاهر أنه ما انتىه من الصالة إال وهو يقين ا، أو نقول: يغلب ىلع الظن أنه أىت جبميع  

ا ىلع األصل. م الظاهر أيض   األراكن، فنُقد 

 ف طر يف الصيام جيوز لغلبة الظن لغروب الشمس يف ظاهر املذهب وهو املذهب".: "الأيًضا قال

ج يف املسألة خالٌف يف ترجيح الظاهر ىلع األصل"، ثم ذكر أمثلة.واحلالة اثلاثلة  : قال: "وتارة  خُير 

، أنه إذا تعارض األصل مع الظاهر اليت يه القرائن  --: ذكرت أن احلاصل يف الكم ابن رجب  احلاصل

 فال خيلو:

م الظاهر ىلع األصل اليت  -يعين القرائن-إما أن يكون الظاهر  - ة رشعية فيجب العمل بها، فيُقد  ُحج 

 يه القرائن.
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ل  - ة رشعية جيب العمل بها، فتارة  يُعمل باألصل لكونه أقوى من الظاهر، وتارة  يُعمل وإما أال يكون ُحج 

م.بالظاهر لكونه أقوى من األصل،   وتارة  يتساويان، وألجل ذلك يقع اخلالف يف أيهما يُقد 
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 الثالثة والخمسون القاعدة 

خ فسًخا سِ وإن فُ  ، عليهيِن بطل ما بُ  ؛العقد  فسادإذا تبنيَّ : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

 (.خالفس اختياريًا لم تبطل العقود الطارئة قبل

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

دْ  ق   وحيثما بان فساُد ما انع 

 

دْ    فما انبىن عليه أيًضا قد ف س 

 فال فســــاد  لذلي قبل طــرا  أما إذا اختياًرا الفسخ جرى  

وفرٌق لطيف؛ فمن وهذا ضابٌط  (: )83ذكر معىن هذه القاعدة، فقال يف صفحة )  --الشيخ السعدي  

ب ه وحنو ه؛ ثم ترصف فيه، وبعد ترصفه بان العقد األول باطاًل ، اشرتى شيًئا، أو استأجره   (.أو اتَّه 

هو اآلن اشرتى مثال  سيارة وفقدت بعض الرشوط، ملا اشرتى السيارة باعها، ثم تبني  أن العقد األول ملا 

ل  ما بيُن عليه من  ؛وبعد ترصفه بان العقد األول باطاًل ل: )اشرتى السيارة أنه باطل، فيبطل ابليع الاين، وقا بط 

، ما حيق ألخري؛ ألنه ترصٌُّف يف َشء ال يملِكه رشاًع ااتلرصف   ( ابليع باطل؛ ألنك اشرتيت سيارة ما تملكها أصال 

 لك أن تبيعها.

خ العقد لم يبُطل، وأما لو ترصَّف فيه؛ ثّم فُِسخ  العقُد خبيارٍ يقول: ) خ خبيار، أو ( فُسل العقد صحيح لكن فُس 

ريد فسخ العقد.
ُ
 إقالة؛ يعين: أحدهما قال: أقلين فأقاهل، أقلين؛ يعين: افسخ العقد، أ

وحينئذ يرتاجع   أو غريها من األسباب االختيارية؛ فإن العقد  اثلاين صحيح؛ ألنه ترصٌُّف فيه من غري مانع)

 . (الِمْثيلِّ بمثلِه، واملتقوَِّم بقيمتِهمع العاقد األول إىل ضماِن 
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ا يف ذلك، أنا  ع أيض  ا مسألة: ويه هل الفسخ رفٌع للعقد من أصله أو من حينه؟ توس  الشيخ حممد ذكر أيض 

 ذكرت أن احلنابلة ذكروا هذه القاعدة يف مسألة يف باب احلوالة، ويه مسألة يف احلقيقة حتتاج إىل يشٍء من اتلأين.
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 الرابعة والخمسون القاعدة 

 (.العربة يف املعامالت بما يف نفس األمر: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 وباذلي يف نفس األمر احتُِسبا

 

 عند املعامالت ال ما ُحِسبا 

 املعىن اإلمجايل للقاعدة:  

ة والفساد بانلظر إىل الواقع الصحيح، ال إىل الظاهر اخلطأ. م يف املعامالت يف الصح   أنه حُيكل

ا، ويُعل لون بها يف كثري من املسائل- ومن أمثلة هذه القاعدة  : -ويه قاعدة معمول بها يف املذهب كثري 

صح العقد أو ال يصح؟ يصح؛ ألن العربة يف نفس األمر، وهو إذا باع ما يظنه لغريه فبان مالاك  هل، هل ي 

يترص ف فيه حال كونه مالاك  هل، لكن لو ترص ف يف هذه السيارة يظن نفسه مالاك  هلا، فتبني  أنه ليس مالاك  هلا، 

 فما حكم العقد حينئٍذ؟ ال يصح؛ ألن العربة بما يف نفس األمر.

يف يشء، باع شيئ ا يظن أن عقده اكن ال يزال بايق، فتبني  أنه عزهل، فما : لو اكن وكيال  ترصف فروعها كثرية

 حكم العقد؟ ال يصح، وهكذا.

 ذكر ابن رجب هذه القاعدة يف قاعدتني: 

تُّون  : )األوىل ة و السِّ ةُ الرَّابِع  اِعد  ْو احلِْنِث ع  : الق 
 
اِن أ م  ْو ُسُقوُط الضَّ

 
فِِه أ ُّ ْن ت و قَّف  ُنُفوُذ ت رص  ْنُه ىلع  اإِلْذِن م 

َّف  ق ْبل الِعلِم بِهِ  وُْجوًدا  ،ف ت رص  ن  م  نَّ اإِلْذن  اك 
 
انِ   ،ُثمَّ ت ب نيَّ  أ لِة و ْجه 

 
ْسأ ْو ال؟ يِف الم 

 
ُذوِن هلُ أ

ْ
أ ِف الم  ُّ ت رص   (.ه ل ي ُكوُن ك 
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تُّون  : ذكرها يف )القاعدة اثلانية ة و السِّ ةُ اخل اِمس  اِعد  ت ب نيَّ  : الق  نَُّه ال ي ْملُكُه ف 
 
ٍء ي ُظنُّ أ ْ َّف  يِف َش  ْن ت رص  يِه  م  و 

ن   نَُّه اك 
 
رٌ  ي ْملُكُه،أ ا ُصو  ْت ه  رُِج حت  ي ْند  يًْضا و 

 
ا اخلاِلُف أ ن  ؛ و فِيه  ب اهُ اك 

 
نَّ أ

 
رْيِ إْذنِِه ُثمَّ ت ب نيَّ  أ

بِيِه بِغ 
 
ا: لْو ب اع  ِملك  أ ِمْنه 

ات   ا. ( ماق ْد م   حكم اتلرصف؟ صحيح؛ ألنه وارث، ثم ذكر صور أخرى أيض 
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 الخامسة والخمسون القاعدة 

 (.اال عذر ملن أقر، ولو ادىع غلًط : ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

لُه اهلل-عرب  عنها السعدي   يف منظومته بقوهل:  -رلمح 

 واألصل مع قرائٍن يؤخرُ 

 

 ومْن يقر اغلًطا ال يُعذرُ  

 املعىن اإلمجايل للقاعدة:  

ا، قال: أنا غلطت، أنا ظننت أن يلع  ألف  يعين: لو أقر إنسان بيشء حبق عليه لفالن، ثم اد َع أنه أقر غلط 

 وغلطت، فال تقبل منه هذه ادلعوى.لكن أنا أتراجع 

 ديلل هذه القاعدة: 

لكنه مشهور عند الفقهاء، وكذلك حىك  »ال عذر ملن أقر«حديث يروى وهو ال أصل هل كما قال ابن حجر: 

 بعضهم اإلمجاع ىلع هذه القاعدة.

ن أقر لغريه بديٍن، أو قرٍض، أو ثمٍن ببيع، أو قيمة مثىل: واألمثلة ، أو مغصوب، وجب ذكرت منها ابلعض، مل

ر هل يف رجوعه؛ لقول أم سلمة                       قه املقل              عليه ما أقر  به ولو قال: غلطت، أو نسيت، فال يُقبلل منه إال إذا صد 

--    أن رسول اهلل-  -    :ْن ي ُكون   »قال
 
ُكْم أ لَّ ب ْعض  ل ع  ، و  َّ ْت ِصُمون  إيِل  حلْ ن  إِنَُّكْم خت 

 
أ

ًة ِمن  انلَّارِ  ُ قِْطع  ُع هل  ْقط 
 
ا أ ِخيِه ف إِنَّم 

 
ُ حب قِّ أ ْيُت هل  ْن ق ض  تِِه ِمْن ب ْعٍض؛ ف م  ا حبُجَّ ه  ُخذ 

ْ
 متفٌق عليه. «ف ال  يأ
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وذكرت أن احلنابلة عل لوا بهذه القاعدة، واتلعليل بالقاعدة؛ يعين: العمل بها، عل لوا بهذه القاعدة يف مسائل 

 ة؛ لكن أقسام احلقوق اليت يُقر بها اإلنسان، واليت يُقبلل فيها الرجوع، واليت ال يُقبلل فيها الرجوع:كثري

 حقوق اآلدميني ال يُقبلل فيها الرجوع.

ل  -أما حقوق اهلل  ز  ولجل  مثل الرسقة، الزنا، ورشب اخلمر، لو أقر، فإنه يُقبلل فيها الرجوع.  -عل
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 السادسة والخمسون القاعدة 

يقوم الوارث مقام مورثه يف لك َشء يتعلق برتكته، إال ما استثين : )  قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  

 (.ضعيف ث يف قولٍ فعة إذا لم يطالب املورِّ الرشط والشُّ  من خيار

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 هلْك وناب وارث عن اذلي 

 

 يف لك ذي تعلٍقّ بما ترك  

 املعىن اإلمجايل للقاعدة:  

أن الوارث يقوم مقام املور ث؛ اكالبن يقوم مقام أبيه امليت يف لك يشٍء يتعل ق بالرتكة من أعيان، وديون 

يُستثىن من وحقوق، سواء  اكنت للميت أو عليه، فيستويف ديونه، ويقيض من تركته ما عليه من ادليون، إال ما 

فعة فإن هذان ال يمل ك أو  فعة، إذا لم يُطالب املور ث يف قوٍل ضعيف، إال يف خيار الرشط والشُّ خيار الرشط والشُّ

ثه إال إذا طالب بها املور ث قبل موته، فإذا طالب خبيار الرشط قبل أن يموت ثم مات  ال يقوم الوارث مقام مور 

 يقوم املور ث مقامه.

ثه.  أما إذا اكن  هناك بني املور ث وشخص آخر خيار الرشط، ومات قبل أن يُطالب فال يقوم الوارث مقام مور 

ثه إال إذا طالب املور ث بها قبل موته. فعة: ال يقوم الوارث مقام مور   كذلك الشُّ

فع  ة.لكن الشيخ يقول: يف قوٍل ضعيف اذلي هو املذهب، املذهب هم اذلين يستثنون خيار الرشط والشُّ
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والصحيح: أنها مثل غريها؛ ألن املقصود واحد وليس ىلع إبطاهلا ديلل وال تعليل ثم قال الشيخ يف القواعد: )

 (.صحيح، وما قيل فيها من اتلعليل موجود يف غريه، واهلل أعلم

ْرب ُعون  ب ْعد  الِْمائ ةِ )ذكر ابن رجب هذه القاعدة يف:  
 
ُة و األ ةُ الرَّابِع  اِعد  ْوُروثِِهْم :  اْلق  ام  م  ق  ث ُة م  ر  ا ي ُقوُم فِيِه الْو  فِيم 

ل ْيهِ  قٌّ ع  ُ و ح  قٌّ هل  ِن: ح  يِه  ن ْواع  ُُقوِق، و  ل يف هذه احلقوق، ال نريد أن نُطيل فيها.( ِمْن احلْ  ثم ذكر وفص 
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 السابعة والخمسون القاعدة 

محل الكم انلاطقني ىلع مرادهم مهما أمكن يف العقود،  َيب: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

 (.اوغريه  والفسوخ، واإلقرارات،

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

حُيمُل انلُّْطُق ىلع املرادِ   و

 

 ال إن بدْت مطالُب العبادِ  

 واملعىن اإلمجايل للقاعدة:  

أنه إذا صدر الكٌم من ناطٍق فإنه ال بد أن حنمل الكمه ىلع ما أراده وقصده بكالمه، وإن ظهر نلا خالف 

 ا.وغريه العقود، والفسوخ، واإلقرارات،ذلك، وسواٌء يف ذلك 

 وادليلل ىلع ذلك: 

اُل »: --قول انليب  ْعم 
 
ا اأْل  ، واألقوال داخلٌة يف األعمال.«بِانلِّي ّاتِ إن ّم 

 ثم ما يصدر من اإلنسان ال خيلو:

 إما أن تتعلق به نفس املتلكم، فهذا ال شك أن العربة بما نواه ال بما لفظه. أواًل: -

: أن يتعلق بكالمه حقٌّ للغري فكذلك نعترب ما نوى، إال أن ذلك الغري إذا طابله بمقتىض لفظه لم ثانًيا -

ا »: --يكن نلا أن حنكم إال بالظاهر؛ لقوهل  ْقِض إِنَّم 
 
عُ  ىلع    أ ْسم 

 
ا أ  .«حنِْو م 

ا هذه يدخل فيها أبواب كثرية: يف الطالق، والظهار، واإليالء، والعتق.  طبع 
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ن يدخل يف الوقف؟ ما اذلي يريده الواقف؟  ا؛ لو وقف ىلع أوالده، اآلن لو وقف ىلع أوالده مل والوقف أيض 

بناء فقط، اآلن العرف أنهم األبناء، ما يدخل ابلنات، لكن عند الفقهاء ال، األوالد األبناء وابلنات، لكن األ

ل الوقف؛ ألنه فيه ظلم، لكن إذا أمضيناه وهو املذهب،  ا بعضهم يُبط  ماذا نعمل اآلن إذا أمضينا الوقف ؟ طبع 

ا ىلع األبناء  ل بمراد هذا الواقف، ويكون وقف   فقط.فإنه يُعمل

كذلك األيمان، مسائل األيمان، كتاب األيمان لكه مبين ىلع ني ة احلالف، أول ما نرجع إيله: هو ني ة احلالف؛ 

فلو مثال  حلف يف يوم من األيام ال أتغدى، ونوى ايلوم فقط، ثم تغدى يف ايلوم الاين هل حينلث؟ ال حينث، نعمل 

ع إيله انلي ة.بني ته، يف الرتتيب يف األيمان أول ما   يُرجل

، لو قال لزوجته: )إن لم خُتربيين أين ذهبت  فأنت  طالق( فأخربته يف ايلوم الاين، نرجع  كذلك الطالق مثال 

إىل هذا املطل  ق نقول: هل نويت نفس ايلوم وإن لم خُتربك يف هذا ايلوم، وأخربتك يف ايلوم الاين فإنها تطلُق، أو 

د برئت يمينك؟ فإن قال: ال أنا أريد اآلن ويه أخربته ثاين يوم تطلُق، فالعربة يف هذه تنوي يف أي وقت خُتربك فق 

 األشياء بانلي ات.
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 الثامنة والخمسون القاعدة 

 (.احلكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

لُه اهلل-عرب  عنها السعدي   يف منظومته بقوهل:  -رلمح 

ْع ِعلَّتِهْ  ائِر م  ُُكُّ ُحْكٍم د   و 

 

ب ت  وْج 
 
يْه  الَّيِت ق ْد أ تِهْ  و  ع   لرِِشْ

ر ي وشاهد القاعدة من    :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 واحلكم مع علته يدورُ 

 

 إن تنعدْم ينعدِم املذكورُ  

 يف اللغة: هو املنع والقضاء. واحلكم 

 فهو خطاب الرشع املتعلق بأفعال امللكفني، أو اتلخيري، أو الوضع. وأما اصطالًحا:

 يف اللغة: املرض الشاغل كما قاهل ابن مصباح.والعلَّة 

فها األصويلون بقوهلم: يه الوصف الظاهر املنضبط اذلي حيصل من ترتيب احلكم  وأما يف االصطالح يُعر 

 عليه مصلحٌة.

 (: احلكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما) واملراد بالقاعدة

ا، فإن هذا احلكم يكون مع وجود العل ة، فإذا  أنه إذا وجدنا العل ة يف يشء، ووجدنا الشارع أوجد هلا حكم 

 ة زال احلكم وانتىف احلكم.انتفت العل  
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ا الشيخ هل الكم طويل، وذكرت فيما يريده الشيخ من هذه القاعدة، يُريد أن يُبني  أن اهلل تعاىل رت ب  طبع 

ا، وهذه األحاكم مشتملة ىلع حكٍم، فأنت يا أيها العبد املجتهد، لكما وجدت هذه احلكمة يف أي يشٍء  أحاكم 

 به اهلل تعاىل فيما شابهها وماثلها.فرت ب عليه احلكم اذلي رت  

 ثم رضب الشيخ أمثلة كثرية هلذه القاعدة:

منها: كثرٌي من األحاكم السابقة املبنية ىلع القواعد السابقة، وقد تكون نفس القاعدة يه العل ة، وذلك 

بلالغ العاقل؛ يعين: كثري مثل قونلا )املشقة جتلب اتليسري(، )ال رضر وال رضار( قال: اذلي جتب عليه األحاكم ا

إذا وجدت هذه العلة موجودة يف اإلنسان فتثبت هل األحاكم، إذا اكنت منتفية منه جمنون فال تثبت هل األحاكم 

 وهكذا.

ا ذكر   يِض حمس  :قوهل تعاىلوأيض  لَۡمِح لُونََك َعِن ٱ ِض  ۚ  َويَۡسـ َ َۡمِحي َِسآَء ِِف ٱل لُوا  ٱلن  ََتِ ٗذى فَٱۡع
َ

؛ اآلية جحتجحتجحتجحس  حجساۡلََقَرة   ىجسقُۡل ُهَو أ

د األذى ترتبت عليه أحاكم احليض لكها، هذا ىلع رأي  فعلل ترتيب أحاكم احليض عليه لوجود األذى، فلكما وُج 

د األذى لم يثبت يشء.--الشيخ   : ولكما فُق 
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 والخمسون التاسعة القاعدة 

 (.م العمو انلكرة يف سياق انليف، أو انليه، أو الرشط تفيد ويه: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

 الستون القاعدة 

ا، وألْـ: ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  ْن، وم  ، يدل لك واحد منها ىلع م  ، وم ىت  العموم،  ، وأيٌّ

 (.وكذلك املفرد املضاف يدل ىلع العموم

لُه اهلل-عرب  عنها السعدي   يف منظومته بقوهل:  -رلمح 

ْل" تُِفيُد الُْكَّ يِف الُْعُمومِ 
 
"أ  و 

 
لِيمِ   لْع  ْفر اِد اك   يِف اجلْ ْمِع و اإْلِ

يْفِ  
 و انلَِّكر اُت يِف ِسي اِق انلَّ

 

 

ْو ِسي اِق انلَّيْهِ  
 
 ُتْعِطي الُْعُموم  أ

 

 

ا ع  اِن م  ا تُِفيد  م  ْن و  اك  م  ذ   ك 
 

ا   ع  ، ف اْسم  َّ ِخ 
ُ
َّ الُْعُموِم، ي ا أ  لك 

 

 

اُف   ِمْثلُُه الُْمْفر ُد إِْذ يُض   و 
 

 

ْم   اُف  -ُهِديت  الرُّْشد  -ف اْفه  ا يُض   م 

  

 

 

ر ي وشاهد القاعدة من   :حفظه اهلل منظومة الشيخ سعيد المل

 ويف سياق انليِف عمْت نكرْة 

 

 ويف سياق انليِه والرشِط اذُكر ه  

 واملفرد  املضاف  فيه ذا أىت 

 

 ومْن وما وأْل وأيًّا ومىت 

 ذي آخُر القواعِد الستينا 

 

 يف رجٍز قد أكمل السبعينا 
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 املعىن اإلمجايل هلاتني القاعدتني: 

ا ختصه كما هو مذهب  --أراد املؤلف  ا وصيغ  أن يُبني  للمجتهد الفقيه وغريه أن للعموم ألفاظ 

فإنها تدل ىلع العموم، وال بد أن يُعملها املجتهد  -انلاس-األئمة األربعة، إذا جاءت يف الكم الشارع أو العباد 

 اللفظ املستغرق جلميع أفراده.ىلع ذلك، والعام هو 

 وذكر ثماين صيغ للعموم:

واملعىن: انلكرة إذا ُسبقت بنيف فإنها تدل ىلع العموم، مثل: )واهلل ال  الصيغة األوىل: انلكرة يف سياق انليف،

أرشب بلن ا( يشمل مجيع األبلان، انلكرة يف سياق انليف، ما انلكرة يف هذا املثال: )واهلل ال أرشب بلن ا(؟ بلن ا، هذه 

 نكرة يف سياق انليف، ُسب قت بنيف اذلي هو "ال" ال أرشب، فتدل ىلع العموم.

ا العموم، وهو عليه   غة اثلانية: انلكرة يف سياق انليه،الصي واملراد: إذا جاءت انلكرة بعد نيف فإنها تفيد أيض 

 ما عليه مجهور األصويلني.

ا َءاَخَر  حمس :قوهل تعاىلمثاهلا:  ًَٰه ِ إَِل ََل تَۡدُع َمَع ٱَّللَّ ص ىجسَو جحس حجسالَقَص حمج  اآلية حمج

 يعين: إذا جاءت انلكرة بعد الرشط فإنها تفيد العموم. الصيغة اثلاثلة: انلكرة يف سياق الرشط؛

ِ حمس :تعاىلمثاهل: قوهل  ََٰم ٱَّللَّ َٰ يَۡسَمَع َكَل ِجۡرُه َحَّتَّ
َ
أ اَرَك فَ َتَج كَِي ٱۡس لُۡمۡۡشِ َن ٱ ِ َحٞد م 

َ
أ جحس حجساتلَّۡوبَة ىجسِإَوۡن   اآلية حمت

َحدٞ حمسوما هو الشاهد؟ 
َ

ِجۡرهُ حمسهذه نكرة يف سياق الرشط،  ىجسِإَوۡن أ
َ
أ اَرَك فَ َتَج كَِي ٱۡس َن ٱلُۡمۡۡشِ ِ َحٞد م 

َ
لك أحد  ىجسأ

 من املرشكني يأتيك.
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ا يََرُهۥحمس :تعاىلويه تفيد العموم، مثل قوهل  الصيغة الرابعة: )م ن( ٍة َخۡۡيٗ ۡثَقاَل َذرَّ َمۡل ِم لَۡزلَة ىجسَفَمن َيۡع جحس حجسالزَّ  اآلية خمت

ا(الصيغة اخلامسة:   ويه تقع ىلع نوعني: )م 

َُٰموَسَٰ حمس :تعاىلأن تقع اسمية فتفيد العموم، مثل قوهل انلوع األول:  ينَِك َي َك بَِيِم طه ىجسَوَما تِلۡ  ، وقوهل اآلية خمتجحتجحس حجس

ُ حمس :تعاىل َخۡۡيٖ َيۡعلَۡمُه ٱَّللَّ حمججحتجحس حجساۡلََقَرة ىجسَوَما َتۡفَعلُوا  ِمۡن   اآلية خمت

احمس :تعاىل إذا وقعت حرفية فإنها ال تفيد العموم، مثل قوهل انلوع اثلاين: ُدۡمُت َحي ٗ جحتمحتجحس حجسَمۡريَم ىجسَما  ة                              ،  اآلي

َِٰحدٞ حمس :وقوهل تعاىل َٰهٞ َو ُ إَِل َما ٱَّللَّ اء ىجسإِنَّ ن َِس  ، وهلا تأويالت ال نريد أن نطيل فيها. اآلية جحتخمتجحتجحس حجسال

بليان اجلنس، )أل( الزائدة العمومية، )أل( تفيد العموم، ادلاخلة ىلع األسماء فإنها الصيغة السادسة: )أل( 

َلِِف ُخۡۡسٍ حمس :قال تعاىلاالستغراقية؛ اكملؤمنني، واملسلمني، والرجال؛ )أل(  َن  نَسَٰ ۡص  ىجس٢إِنَّ ٱۡۡلِ لَع  .اآلية جحتجحس حجسا

ضيفت، وتكون للعاقل وغري العاقل؛ كقوهل    الصيغة السابعة: )أي(
ُ
َُٰهۡم حمس  :تعاىلتدل ىلع العموم إذا أ ۡثَن ُثمَّ َبَع

ٗدا  َم
َ
أ ٓوا   ۡحََصَٰ لَِما َۡلُِث

َ
أ يُّ ٱحۡلِۡزبَۡيِ 

َ
ٍة »: --، وقول انليب  اآلية جحتجحتجحس حجسالَكۡهف ىجس١٢نِلَۡعلََم أ

 
ا اْمر أ ُيّم 

 
أ

رْيِ إِْذِن 
ْت بِغ  انُِكح  يِلِّه  ا ب اِطٌل  و  ُحه   .«ف ناِك 

إن املفرد : )--يفيد العموم، قال الشيخ عبد الرمحن  الصيغة اثلامنة: املفرد املضاف إىل معرفة

ۡث حمس :تعاىل(؛ كقوهل املضاف يعمُّ عموم اجلمع، ويستغرق مجيع املعىن ِ َِك فََحد  ا بِنِۡعَمةِ َرب  مَّ
َ

َح  ىجس١١َوأ لضُّ جحس حجسا ية جحتجحت                             اآل

َِك  حمس ِة َرب  ِنِۡعَم َح  ىجسب لضُّ ة جحتجحتجحس حجسا ِ ََل حمس :قوهل تعاىل، مضاف مفرد مضاف إىل معرفة، كذلك  اآلي وا  نِۡعَمَة ٱَّللَّ دُّ ن َتُع ِإَو
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 ٓ ل ىجسُُتُۡصوَها جحس حجسانلَّۡح ة حمججحت ِ  حمس ، نعمة مفرد مضاف إىل لفظ اجلاللة "اهلل"  اآلي َمَة ٱَّللَّ ۡحل ىجسنِۡع ة حمججحتجحس حجسانلَّ يعم لك نعمٍة دينية  اآلي

 ودنيوية.

بذلك تكون هذه آخر القواعد، ذكرت أن مراد املؤلف ملاذا أورد هذه الصيغ اليت تفيد العموم، هذه القواعد 

وإن اكنت أصويلة وليس هلا تعلُّق بالقواعد، إال أنها مهمة أهمية القواعد الفقهية للفقيه، واملجتهد، وطالب 

 العلم. 

يف نصوص الشارع، ونصوص العباد يف عباداتهم  وتكمن أهميتها يف أن املستعمل هلا ال بد أن يلحظها

دت هذه الصيغ فإنها  ومعامالتهم، ونذورهم، وطالقهم، وقراراتهم، وللك يشء، وال بد للفقيه أن يُعملها، ثم إذا وُج 

 تدل ىلع عموم ما دخلت عليه، فيُعمل الفقيه ذلك يف نصوص الشارع والعباد، ويه كثريٌة يف الكم الشارع.

، وقد مررنا ىلع بعضها مرور ا --عندكم بعض األمثلة، وبهذا ننتيه من قواعد الشيخ  وذكر الشيخ  

ا، حنمد اهلل  أن جيعل أعمانلا لكها صاحلة  خالصة  لوجهه  --ىلع هذا اتلمام، ونسأل اهلل  --رسيع 

 الكريم، واهلل تعاىل أعلم، وصل  اهلل ىلع نبينا حممد، وىلع آهل وصحبه وسل م.
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